
 

UITNODIGING: NETWERKEVENT ENERGIECOÖPERATIES EN E-DEELAUTO’S.  
 

Tijdens de Elfwegentocht laat Friesland zien dat fossielvrij reizen nu al mogelijk is. En de rest van 

Nederland doet mee. Op 11 juli reist provincie Gelderland naar Friesland. Gelderland en Friesland 

hebben iets gemeen: héél veel energie coöperaties!  

Friesland heeft een ambitieuze duurzame projecten zoals de Elfwegentocht en het grootste 

coöperatieve zonnepark. Provincie Gelderland is op haar beurt weer verder met elektrische 

deelauto’s. Vandaag kunnen energie coöperaties van Friesland en Gelderland kennis en ervaringen 

uitwisselen.  

U bent van harte welkom op 11 juli, om 13.30 op het Griene Nest, Bosweg 1 Sumar. We verwachten 
u graag fossielvrij en auto delend om zo min mogelijk gebruik te hoeven maken van de 
laadinfrastructuur in Garyp. De Gelderlanders hebben uiteraard voorrang bij de laadpaal, om zo ook 
hun reis naar huis weer mogelijk te maken.   
 
U kunt uzelf aanmelden voor het evenement via www.elfwegentocht.nl/11juli 
Wilt u graag een stand, neem dan contact op met hanneke@elfwegentocht.nl  
 
Start Programma met Tsjeard Hofstra, projectleider Elfwegentocht, als uw gastheer.  
 

● Ontvangst door wethouder Andries Bouwman van de gemeente Tytsjerksteradiel en 
gedeputeerde Schrier van provincie Fryslân 

● Praatje van EK Garyp Gjalt Benedictus: EC met grootste coöperatieve zonnepark van 
Nederland: hoe is dat gelukt en wat was de rol van de gemeente  

● Praatje EC Lochem Tonnie Tekelenburg: hoe begin je met autodelen voor 
energiecoöperaties.  

● Pitch initiatief Groenkerk met garage Olijnsma Wim Haalboom sinds een maand met eerste 
deelauto gestart, de eerste ervaringen   

● Pitch Gelders Energie Akkoord en hun rol in verduurzaming mobiliteit door de secretaris 
Marco Vellinga 

 
15.00 – 17.00 Netwerkmarkt  

● Rondleiding naar grootste zonnepark, mogelijkheid om vanuit hoogwerker te bekijken.  
● Rondleiding It Griene Nêst 
● Hapje en drankje van Griene Nêst met muzikale omlijsting . 
● Stands van onder andere:   

o Buurauto en mogelijk andere autodeel concepten zoals Elektrip, Stapp.in, 
Stayawaykey 

o Vervoerstuinen Culemborg/Appeltern  
o Gelders Energie Akkoord 
o Windpark Nijmegen Betuwe 
o Rivierenland Gebiedscoöperatie 
o Vereniging Energiecooperaties Gelderland  
o E.v.       
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