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heel Fryslân
reist fossielvrij

twee weken
feest zonder een 
druppel benzine

www.elfwegentocht.nl

Heel Fryslân reist van 1 t/m 14 juli 2018 fossielvrij. 
Van elektrisch tot groengas en van blauwe diesel 
tot de (e-)fiets. Wij halen de toekomst van vervoer 
naar voren!

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. Het worden twee weken 
feest zonder een druppel benzine!

- Provincie-intochten
- Duurzame Parade
- Evenementen 
- Young Solar Challenge
- Scholencompetitie
- Fossielvrije dorpsfeesten
- Overstapplaatsen
- Recordpogingen



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! 

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 water-
stof, Segways, Speed Pedelecs en 
Trikes. Maar ook ligfietsen, kano’s, 
scootmobiels, skelters en rolschaat-
sen 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 Elfwegen-
tocht 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.

Duurzame parade
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iedereen doet mee!

De Elfwegentocht is van alle Friezen.

Het onderwijs doet mee. 50.000 
studenten zetten zich in voor speciale 
mbo- en hbo-projecten, doen com-
municatieonderzoek en organiseren 
(flyer)acties.

Het bedrijfsleven doet mee. Grote 
bedrijven verduurzamen hun wagen-
park en reizen voortaan fossielvrij.

De mienskip doet mee. Dorpen 
presenteren liftplekken, er ontstaan 
nieuwe vervoersmogelijkheden, 
inwoners starten een fossielvrije 
boodschappenservice of reizen met 
deelauto’s. 

Lokale overheden doen mee. 
Gemeentes reizen voortaan schoon 
en stappen over op duurzame brand-
stoffen.

Iedereen doet mee van 1 t/m 14 juli!
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