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Ecotopia Biketour is een zelf georganiseerde internationale com-
munity, die sinds 1990 een jaarlijkse fietstocht door Europa or-
ganiseert. Op deze tocht worden sociale- en ecologische pro-
jecten bezocht en verschillende manieren van actie voeren en 
duurzame samenleving in praktijk gebracht. We eten veganis-
tisch, nemen gezamenlijk besluiten en proberen onze kennis te 
delen. De Biketour is voor allen die interesse hebben in fietsen, 
gemeenschappelijk leven, autonome organisatie, duurzaamheid 
en leren in de praktijk.
Normaal gesproken gaan er 20 tot 40 mensen mee, de meesten 
blijven twee weken tot twee maanden en doen voor de eerste of 
tweede keer mee. Bijna nooit fietsen we als hele groep maar en 
paar fietsen ’s ochtends vooruit en markeren de route met pijlen 
op de weg. Zo kan ieder in zijn eigen tempo fietsen en beslissen 
of je gezelschap wilt of niet. De afstanden worden beperkt ge-
houden en zijn ook zonder voorafgaande sportbeoefening goed 
te doen.
We proberen hiërarchie te voorkomen door verantwoordelijkhe-
den af te wisselen, kennis te delen en rekening te houden met 
persoonlijke behoeften. Klussen (koken, de fietskar trekken, de 
route markeren etc.) worden op vrijwillige basis gedaan. Om de 
paar dagen is er een groepsoverleg om met elkaar zaken te be-
spreken en besluiten te nemen. Een van onze belangrijke waar-
den is een omgeving zonder discriminatie te cultiveren.
We vervoeren onze pannen op fietsaanhangers, koken op hout en 
proberen uit de regio- en biologisch in te kopen en waar mogelijk 
aan dumpster diving te doen.  Geadviseerd wordt 3 tot 5€ per 
dag bij te leggen voor eten en drinken, deze bijdrage is echter 
op vrijwillige basis.
Dit jaar is ons thema: Afval. Naast fietsen en het bezoeken van 
projecten ligt de bijzondere aandacht op recyclen van afval, 
dumpster diving, bewust wording van verspilling, kennis rond-
om dit thema uit te wisselen en actie te voeren. De tocht begint 
midden juni in Warschau, Polen en gaat in 3 Maanden via Brest, 
Minsk, Vilnius, Klaipèda, Riga en Tartu naar Tallin in Estland. 
De precieze route wordt op de website aangekondigd. N.B. , EU 
- Burgers hebben voor Wit-Rusland een visum nodig, welke wij 
voor jullie kunnen regelen. Lees a.u.b. hieronder de informatie 
op onze website en laat ons dan z.s.m. weten of je een visum 
nodig hebt.
Als je suggesties hebt voor projecten, groepen en gebeur-
tenissen, die we onderweg zouden kunnen bezoeken, of als 
je wilt meehelpen de tocht voor te bereiden, schrijf ons op  
2016@ecotopiabiketour.net
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