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Onderwerp:  Onveilige scootmobielen? 

 

Scootmobiel onveilig? Dat ligt toch echt aan de 

bestuurder 

Anton (Fictieve naam) rijdt al 18 jaar in een scootmobiel en legde er duizenden 
kilometers mee af door heel het land. Scootmobielen onveilig, zoals blijkt uit 
onderzoek? ,,Het ligt toch echt aan degene die ermee rijdt.”  

Als een volleerd coureur sjeest Anton (75) de lift van zijn flat uit, slalomt tussen twee 

paaltjes door en manoeuvreert zijn scootmobiel behendig de stoep af. Zijn uitstraling 

is er een van: ‘mij maak je niets wijs’. En dat is met twintig jaar ervaring natuurlijk 

best logisch. ,,Vanwege zijn reuma zit hij sinds 2000 in een scootmobiel. En omdat 

hij er graag op uittrek, heeft hij er al vele duizenden kilometers opzitten. Dus ja: je 

kunt me gerust een ervaren bestuurder noemen. Nooit een ongeluk gehad.  

Neem Cor uit Ede, sinds 2011 scootmobielrijder door twee kunst knieën en 

enkel artrodese. Cor is gepensioneerd beroepschauffeur en kent de 

verkeersregels maar ook de gevaren van op de weg rijden. Vaak word er 

geroepen “die weg is gevaarlijk” maar is dat wel zo? Eerder zijn het de bestuurders 

die de wegen onveilig berijden. Nee, vaak ligt de hoofdoorzaak aan de bestuurder. 

Dat is ook zo met de scootmobiel, als je de verkeersregels niet kent, niet voldoende 

kennis hebt van jouw scootmobiel, dan zijn scootmobielen gevaarlijke projectielen.  

Maar heb je wel jouw scootmobiel in je macht en niet de scootmobiel jou, dan zijn 

scootmobielen veilige vervoermiddelen die jou weer zelfstandigheid geven en je komt 

ook weer onder de mensen. Daarom, leer eerst je scootmobiel door en door kennen, 

weet wat je wel of niet met die scootmobiel kunt doen dan is die scootmobiel jouw 

maatje. Daarnaast is het ook relevant om theorie les te nemen zijnde verkeersregels. 

Succes en veilige kilometers. Ons verhaal kunnen duizenden 

scootmobielrijders bevestigen, scootmobielen zijn veilige vervoermiddelen 

als je maar hiermee op de juiste manier omgaat. 
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