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Fryslân rijdt 2 weken fossylfrij in 2018
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 Heerenveen

https://www.friesland.nl/nl/culturele-hoofdstad
http://www.elfwegentocht.nl
http://fossylfrijfryslan.frl/
http://elfwegentocht.nl/1december/
https://twitter.com/elfwegentocht
https://www.facebook.com/elfwegentocht/
https://www.youtube.com/channel/UCWcXFDIDlop9rTi6oFqMLpg
https://www.instagram.com/elfwegentocht/


TWEE
WEKEN

HEEL
FRYSLÂN

De Elfwegentocht vindt de eerste twee 
weken van juli 2018 plaats, het jaar dat 

Leeuwarden-Fryslân de Culturele 
Hoofdstad van Europa is.

Geen fossiele brandstoffen zoals 
benzine, diesel of LPG. Alleen 

nog maar duurzame 
brandstoffen zoals stroom,

 groengas, bio LNG of Blauwe 
diesel.

Vanaf de Afsluitdijk tot aan de 
Waddeneilanden, heel Friesland gaat de 

uitdaging aan.
 It giet oan in 2018!

@elfwegentocht

Uitnodiging Elfwegentocht bijeenkomst 1 december

In 2018 gaan de Freonen fan Fossylfrij Fryslân in het kader van het culturele hoofdstad project Fossylfrij Fryslân 
samen met de Friese studenten iets organiseren dat nog nooit eerder op de wereld vertoond is: de Elfwegentocht! 
Twee weken lang fossielvrij voortbewegen zonder een druppel fossiele brandstof!  
 

De coalitie met ‘wollers’ groeit met de dag en daarom ook het vertrouwen dat dit echt een groot succes gaat worden! Om alle Friese 
bedrijven mee te laten doen in dit grote feest wordt 1 december een bijeenkomst georganiseerd! Tijdens deze bijeenkomst wordt 
duidelijk hoe je als Fries bedrijf van 1 t/m 14 juli mee kan doen aan de Elfwegentocht!

Mobiliteitstands
De mobiliteitstands bij het Abe Lenstra Stadion worden samen met de volgende partners gerealiseerd: Future Fuels, Friesland 
Lease, OrangeGas, Frisian Motors, BAI IT Solutions, ABD Renault, Electric Motorcycles, BMW, PitPoint, Omrin, EV-Solutions en Friese 
mbo- en hbo-instellingen.

De plenaire sessies vinden plaats in samenwerking met Rabobank, VNO-NCW Noord, Ekwadraat en Sijperda Verhuur en vele
anderen. Onder meer Mirjam Bakker en Gerben Gerbrandy staan in het sprekersprogramma.

Onder leiding van Harm Edens wordt deze middag de vraag: ‘Hoe doe ik mee met de Elfwegentocht?’ beantwoord.  Deze dag zal in 
het teken staan van concrete voorbeelden, grote bekendmakingen en samen plannen maken voor 2018 en daarna! 
De Elfwegentocht van 1 t/m 14 juli versnelt namelijk de reis naar een fossielvrij Friesland!

 

Deze uitnodiging wordt verspreid door en aan onze Freonen en partners

fossiel 
vrij

Dus meld je nu aan op www.elfwegentocht.nl/1december
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