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Voetbaltrainer
“De toekomst van de 
planeet gaat me aan het 
hart. Duurzame energie 
is naar mijn mening dan 
ook erg belangrijk. Ik doe 
mee!”

Foppe 
de Haan

syb van 
der ploeg
Zanger, componist, 
tekstschrijver
“Ik probeer duurzaam-
heid onder de aandacht 
te brengen en vind het 
belangrijk dat iedereen 
hiermee bezig is. In 2018 
verzorgen Piter Wilkens 
en ik hier een voorstelling 
over.”

Wethouder
“Duurzaamheid zit als een 
jas. Ik streef ernaar om zo 
fossielvrij mogelijk door het 
leven te gaan. De 36 
zonnepanelen zijn mijn eigen 
energiecentrale en in 2020 
wil ik de gaskraan thuis dicht-
doen. Zouden meer mensen 
moeten doen.”

Durk 
Durksz 

Shannon 
de Vries
Studente 
“Natuurlijk doe ik mee 
aan de Elfwegentocht. 
Er zijn genoeg duurzame 
mogelijkheden: trein, bus, 
fietsen, lopen, 
thuiswerken. Prima te 
doen voor studenten!”



wat is het?
- Twee fossielvrije mobiliteitsweken:  
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- Zonder druppel benzine

- Allerlei duurzame voertuigen

- Iedereen kan meedoen

- Fryslân loopt voorop als Culturele       
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meedoen?
Wilt u meedoen aan de Elfwegen-
tocht? Geef u vandaag nog op via:
www.elfwegentocht.nl/meedoen/

Contact
Vragen of ideeën? Stuur een mailtje 
naar info@elfwegentocht.nl

de elfwegentocht
De Friese jeugd wil een groene 
toekomst en vraagt om twee fossiel-
vrije mobiliteitsweken in juli 2018. Als 
inwoners van Fryslân gaan wij deze 
uitdaging aan. Tijdens de eerste twee 
weken van juli 2018 reizen zoveel mo-
gelijk mensen met duurzame voer-
tuigen. Elektrische auto’s en boten, 
e-bike’s, groengas-auto’s, fietsen en 
andere voertuigen bepalen het ver-
keersbeeld. Het worden twee weken 
feest zonder een druppel benzine!

Dorp en bedrijf
In juli 2018 gaat het gebeuren: twee 
weken fossielvrij reizen in Fryslân. De 
komende maanden oefenen we in 
de mienskip. Studenten en andere 
ambassadeurs van de Elfwegen-
tocht spreken met dorpsbewoners 
over de mogelijkheden. Ook Friese 
bedrijven doen mee. Zo verduurza-
men zij hun bedrijf en de provincie 
Fryslân. Samen gaan we deze
uitdaging aan. 


