


	



Twee weken anders reizen

• Zonder benzine en diesel uit fossiele bronnen

• Toekomst naar voren halen

• Eerste regio in de wereld

• Oproep aan heel Friesland



Hoe gaan we dat doen?





Hoe gaan we dat doen?



Hoe gaan we dat doen?



Studenten = goud! 

• 50.000 op beroepsonderwijs
– Projecten en publieksacties

• Alle VO scholen Griene estafette + 
Elfwegentocht
– Technasium zonneboten en slimme oplossingen

• 350 basisscholen Elfwegentochtles ism VVN
– Zeepkisten en 11 metertocht

• De oproep aan alle ouders en grootouders



Wat zijn mijn alternatieven?



Groen gas en blauwe diesel

Sumar-Marum-Winsum-Drachten-Leeuwarden



Wie heeft er geen fiets?

• Stimuleren (elektrische) fiets voor woon-
werkverkeer binnen de stad & in nabije 
omgeving



• OV – elektrisch op de wind, waterstof, groen 
gas (Bio CNG) en HVO



Deelauto’s in groot aantal dorpen
Deelauto: 55% groei in 2016 (2013:  25%) 

https://2.bp.blogspot.com/-JOq7GVuW14w/V-gN668T4JI/AAAAAAAAKFc/KOFeO8pS8F4kjSHvwMnQMEsdO0ORNg5sgCLcB/s1600/vormen+van+autodelen.jpg




1e twee weken van juli 2018



https://youtu.be/PUN4esZ7sI0



Programma

• Dagelijks provincietours met thema

• Per dag een andere provincie

• Per dag een andere finish plek

• Dagelijkse uitzending NPO



Programma
- 1 juli - Provincie Brabant, thema culinair. Waarschijnlijk komt Brabant met stoet 

bijzondere voertuigen. Gedeputeerde op de e-motor. Ze willen ook o.a. 
vernieuwende manieren van laden laten zien.

- 2 juli – Groningen - waterstoftour langs verschillende waterstofprojecten in 
Groningen

- 5 juli – Zeeland. Start bij wind en getijdenenergie in Zeeland, oogsten van zeekraal 
door studenten, elektrisch treintje, reizen met bus op blauwe diesel, verbinding 
zilte teelt Friesland en Zeeland.

- 7 juli – Provincietour Drenthe. Fietstour; Bijzondere fietsen gemaakt door 
gevangenen, , loopbandfiets

- 8 juli – Limburg in (feest)trein – 1 Arriva trein zonder stoppen van Limburg naar 
Friesland

- 12 juli – Overijssel - elektrisch varen. Start in Giethoorn.





De griene estafette
- Door dit ludieke evenement vergroten we de betrokkenheid van 
jongeren in de hele provincie bij de Elfwegentocht.

- Jongeren finishen bij de Waterpoort nadat ze in ploegen een 
afwisselend traject hebben afgelegd, natuurlijk op duurzame, 
fossielvrije manieren:

- Skelter rijden

- Fietsen

- Polsstokspringen

- Hardlopen

- Suppen 

-Het evenement wordt gefilmd door de NOS.
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De mienskips-aksje

Hoe meer mensen je overtuigt, hoe meer 
punten je kan verdienen als school!



Lesbrief
VO

→Elfwegentocht
→Duurzaamheid
→Energietransitie

→Duurzame mobiliteit
→Simulatiespel



Zaterdag 14 juli – Optocht

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiRyJrF36XaAhXDsKQKHdzND9AQjRx6BAgAEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.zitbal.nl%2Feddy-toys-skippybal-smiley-45-cm-oranje.html&psig=AOvVaw2cyYmdBWTOPVLBMaILY6T1&ust=1523107365810413
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwihqo7t36XaAhVEzqQKHRXtDYIQjRx6BAgAEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.heutink.nl%2Fartikel%2F100_522307&psig=AOvVaw1vNFNWuD_gwbcGrXUVwA-j&ust=1523107513268977
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwja7O_P4KXaAhUR6aQKHTguDgAQjRx6BAgAEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.mdenbleker.nl%2FBERG-Basic-AF-skelter&psig=AOvVaw1WQWcL56L2jPvluiAdvHI3&ust=1523107681942160
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi3or3L8LTaAhUBIlAKHXysDAIQjRx6BAgAEAU&url=https%3A%2F%2Fthenounproject.com%2Fterm%2Fsegway%2F1060871%2F&psig=AOvVaw2GlgOLogK39HvNuPKoM7K_&ust=1523627398998231
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjenMnn8LTaAhWDIVAKHeocBVkQjRx6BAgAEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.kinderfietsshop.nl%2Fpuky-puky-fitsch-driewieler-rood-15.html&psig=AOvVaw3pUGr75RUIchxHiLxim8UB&ust=1523627454155972




Gemeente Leeuwarden rijdt op groen 
gas



Koning Willem-Alexander & Koningin Maxima 
doen mee, jij toch ook?



Hoe doe je mee?

• Reis zelf fossielvrij!

• Committeer en communiceer 

• Enthousiasmeer omgeving

• Faciliteer waar mogelijk, lift aanbieden!

• Doe mee met de provinciedagen en de parade

• Wees onze ambassadeur! 





Wij helpen graag!

• Elfwegentocht presentatie 

• Proefdagen organiseren

• Communicatie materiaal

• Onderwijs en bedrijfsleven combinatie

• Samen optrekken voor publiciteit

• Deelauto? (komt al een in Balk)

• Andere ideeën?




