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Guinness World Record poging: Langste
Elektrische Auto Parade
Opstellen voor de Guinness World Record poging
Vanuit het Olympisch Stadion rijden alle deelnemers naar de Engewormer te
Wormer.Tussen 14:10 en 15:00 uur wordt hier opgesteld voor de start. De eerste
auto's moeten even geduld hebben, totdat alle achterliggers ook staan opgesteld.
Er zullen er versnaperingen zijn en Zaanstreek kenner Hans Luiten zal aan de
wachtenden toelichtingen geven over de interessante. geschiedenis van de
Zaanstreek.

Guinness World Record poging
Om 15:00 uur gaat de recordpoging van start en zet de colonne via een afgezette
weg koers naar de Zaanse Schans. De Nuna van het Nuon Solar Team rijdt voorop
en zal het tempo bepalen. Rond 15:30 uur zal de eerste auto bij binnenkomst in de

Energiek Zaanstad zet in op klimaat

Zaanse Schans door Burgemeester Geke Faber worden afgevlagd. Kostuumgroep
de Zaanse Kaper zal de finish met traditionele Zaanse kostuums en muziek luister

Zaanstad werkt hard aan een schone en leefbare stad.We zetten in op het
produceren van hernieuwbare energie, het reduceren van het energieverbruik en het
aanjagen van kansrijke innovaties. Elektrisch vervoer is zo'n innovatie. Zaanstad
stimuleert elektrisch rijden omdat dit schoon, stil en zuinig is. Op die manier creëert
Zaanstad een prettige en schone leefomgeving voor haar inwoners en bedrijven.
De Electric Rally biedt een prachtig platform om te laten zien hoe mooi en
energiek Zaanstad is. De Zaanse Schans is één van onze grote publiekstrekkers, en het
vernieuwde centrum van Zaanstad met het nieuwe stad huis wordt ook steeds vaker
gevonden door (winkelend) publiek. Vijfhonderd jaar geleden was Zaanstad dé plek waar
het werk werd uitgevoerd door molens, aangedreven door de wind. De ongeveer 900
molens zorgden toen voor allerlei nieuwe ontwikkelingen en toepassingen. Nu is
Zaanstad een innovatieve plek waar hard wordt gewerkt aan een klimaatneutrale

Ontvangst Zaanse Schans
Na de finish zijn alle deelnemers uitgenodigd voor een feestelijk ontvangst in
de Zaanse Schans. Maarten Voster, voorzitter Stichting de Zaanse Schans zal de
deelnemers welkom heten en zal samen met Burgemeester Geke Faber de eerste
elektrische laadpaal op de Zaanse Schans onthullen.
Vanaf 16:10 uur begint voor de PP Electric Rally deelnemers het tweede deel van de
rally. Gestart wordt in willekeurige volgorde en op willekeurig tijdstip.

gemeente in 2020.
De gemeente Zaanstad stimuleert elektrisch vervoer bij bewoners en bedrijven en
geeft zelf het goede voorbeeld. Beleidsmedewerkers hebben de mogelijkheid om met
één van de 16 elektrische auto's of 18 elektrisch scooters te rijden naar hun afspraken.
Daarnaast is Zaanstad trekker van het Europese project E-harbours waar de elektrische
auto's onderdeel zijn van een nieuw te ontwikkelen smart grid .
Duurzame energie krijgt de ruimte in Zaanstad!

e-harbours
electrie

bijzetten.

Zaanstad
elektrisch

Voor deelnemers, die alleen aan de Guinness World Record poging hebben
meegedaan, eindigt het evenement in de Zaanse Schans. Om 16:15 wordt voor
geïnteresseerden onder hen (max. 50 p.) een rondleiding gegeven door Hans
Luiten. Om 17:00 uur sluit het programma op de Zaanse Schans.

