ELFWEGENTOCHT
ON TOUR

ervaar de
voordelen van
fossielvrij vervoer

fossylfrij.frl
circulairfriesland.frl

elfwegentocht on tour

Beleef op donderdag 7 februari 2019
de voordelen van fossielvrij vervoer
tijdens een fossielvrije ´belevingsdag´
op het eiland Schiermonnikoog. Maak
een proefrit in een elektrische auto of
een voertuig op groengas of blauwe
diesel. Volg informatieve presentaties
van ervaringsdeskundigen en stel op
uw gemak al uw vragen aan experts.
De belevingsdag is een onderdeel
van de Elfwegentocht On Tour. Deze
samenwerking tussen de Freonen fan
Fossylfrij Fryslân en Circulair Friesland
is een vervolg op de Elfwegentocht,
toen meer dan 100.000 Friezen van
1 t/m 14 juli 2018 fossielvrij reisden.
De On Tour-variant brengt fossielvrij
vervoer nog dichter bij de bevolking.
Schiermonnikoog is als eerste aan de
beurt. Daarnaast reist de tour verder
door de provincie Fryslân.

Waarom schiermonnikoog?
Waarom organiseren we een fossielvrije mobiliteitsdag op een autoluw
eiland? Omdat er ook op Schiermonnikoog nog genoeg vervoersbewegingen zijn. Juist door de kleine
afstanden op het eiland, zou Schiermonnikoog binnen relatief korte tijd
over kunnen stappen op fossielvrij
rijden. Een aantal strategisch geplaatste (snel)laadpalen, de aanschaf
van fossielvrije auto’s en het is zover.
De meeste winst op het eiland is te
behalen voor bedrijfsauto’s. Veel eilanders hebben namelijk geen privéauto op het eiland.

programma 7 februari

12.00 uur
- Opening met Houkje Rijpstra
(algemeen directeur Vereniging
Circulair Friesland) en Ineke van Gent
(burgemeester van de gemeente
Schiermonnikoog).
- Ondertekening van convenant Zero
Emissie Mobiliteit Waddeneilanden
door burgemeester Ineke Van Gent,
namens het Samenwerkingsverband
De Waddeneilanden.
Locatie: de Oude Brandweergarage,
Noorderstreek Schiermonnikoog.
12.00 tot 16.45 uur
Mogelijkheid om in deze tijdsperiode
een proefrit te maken in één van onze
fossielvrije beschikbare modellen.
Locatie: de Oude Brandweergarage,
Noorderstreek Schiermonnikoog.
Om 14.00, 15.00 en 16.00 uur zijn
er presentaties over: biobrandstoffen
zoals blauwe diesel (14.00 uur), elektrisch rijden (15.00 uur) en ervaringen
van eilander ondernemers (16.00 uur).
Onderwerpen zijn onder andere: rijervaring, kosten, opbrengsten, opladen,
subsidies en meer op het gebied van
fossielvrij rijden.
Locatie: Dorpshuis, Torenstreek,
Schiermonnikoog
De hele middag is er gelegenheid tot
het stellen van vragen aan leveranciers
en ervaringsdeskundigen.
Locatie: de Oude Brandweergarage,
Noorderstreek, Schiermonnikoog

