
1 t/m 14 juli 

www.elfwegentocht.nl/parade
doe mee en geef je op!

Op 14 juli 2018 zet de Elfwegentocht Parade een wereldrecord 
neer in Friesland: de grootste parade van duurzame voertuigen 
ooit. Doe mee, en maak van Friesland wereldnieuws!

Iedereen kan meedoen

Van Drachten naar Leeuwarden 

In de parade kunnen alle fossielvrije voertuigen meedoen, op de weg én 
in het water. Hoe futuristischer, hoe beter: elektrische boten, solar-auto’s, 
Tesla’s en Hesla’s, bussen op waterstof, Segways, Speed Pedelecs en 
Trikes. Maar ook ligfietsen, kano’s, scootmobiels, skelters en rolschaatsen 
zijn welkom. Zo tonen we hoe het vervoer er in 2030 uit gaat zien. 

Rijkswaterstaat sluit maar liefst 13,5 km snelweg af voor de Elfwegentocht 
Parade. Én de naastgelegen vaart! Ruimte dus voor duizenden fietsers, 
steppers, auto’s, bussen, zonneboten, vrachtwagens en wat je maar kunt 
bedenken. De tocht eindigt met een groot feest in Leeuwarden.

Van jong tot oud, met of zonder rijbewijs, van basis- tot hogeschool en 
van voetbalclub tot energiecoöperatie: de hele mienskip kan meedoen 
met de Elfwegentocht! 

op de weg én in het water!

wereldrecord in friesland:

Grootste duurzame parade



@elfwegentocht

freonen fan  

fossylfrij
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Zin in meer? De Elfwatertocht start 
op 12 juli vanuit Giethoorn en vaart 
vervolgens mee in de grootste 
duurzame Parade naar Leeuwarden 
op 14 juli!
De boten maken een culturele 
tussenstop bij het theaterspektakel 
Iepenloftspul Bantegea op het eiland 
Marchjepolle in het Tjeukemeer.
En we gaan aan wal voor een 
symposium over duurzaam varen.

De Elfwatertocht:  
3 dagen duurzaam  
varen

Contact
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De Elfwegentocht 
Parade op het water!

De grootste duurzame Parade ooit is 
niet compleet zonder een grote stoet 
elektrische sloepen, rondvaartboten, 
solarboten, surfers, kanoërs, roeiers, 
suppers, zwemmers en zeilboten.

Heel Nederland kan meedoen, 
zolang het maar fossielvrij is. Kom 14 
juli naar Leeuwarden, en zet een met 
ons wereldrecord neer!
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