
Wilt u graag met uw scootmobiel op pad, maar voelt u zich niet ervaren genoeg om de weg op te gaan? 

Dan kunt u in een rustige omgeving onder begeleiding van een student Ergotherapie van Zuyd Hoge-

school aan uw scootmobiel wennen en diverse verkeerssituaties oefenen. In samenwerking met Meander 

eXtra biedt STGP (Stichting Trainingstuin Gehandicapten Parkstad Limburg) al twintig jaar trainingsles-

sen aan. De trainingstuin, op het terrein van Op de Bies in Landgraaf, is uitgerust met obstakels, zoals 

een brug, een spoorwegovergang, verkeersdrempels en echte stoplichten.

Sanne van Dommelen is één van de 

derdejaars studenten Ergotherapie aan 

Zuyd Hogeschool die de trainingen 

verzorgt. Ze vertelt: “We geven de training 

op individuele basis. Ons doel is om 

mensen binnen drie lessen een goede 

basis aan te leren waarmee zij veilig 

en zelfstandig met de scootmobiel 

aan het verkeer kunnen deelnemen.   

De trainingen bestaan uit basisvaar-

digheden zoals het wegrijden vanuit 

stilstand, voor- en achteruit rijden, 

snelheid opvoeren en verlagen en 

het maken van bochten. Daarna gaan 

we daadwerkelijk de trainingstuin in. 

Hier worden de specifieke vaardig-

heden geoefend waarmee de bestuur-

der ook in het verkeer te maken gaat 

krijgen.” Een blik op de trainingstuin 

laat dat goed zien. De ondergrond va-

rieert van kinderkopjes, ongelijk en 

schuin trottoir tot een zand- en grind-

pad. Er zijn bovendien verschillende 

op- en  afritten  gecreëerd en ook zijn 

er een spoorwegovergang, een brug-

getje, smalle doorgangetjes, een lift en 

automatische schuifdeuren aanwezig.  

“Tijdens de laatste training gaat de 

deelnemer echt het verkeer in en rijden 

we gezamenlijk een route waarbij diverse 

verkeersvaardigheden aan bod komen” 

aldus Sanne. 

Zekerheid en veiligheid

Het vergroten van de veiligheid van de 

scootmobielrijder en medeweggebruikers. 

Dat is het doel van de training. “Wat je 

vaak ziet is dat een scootmobiel in de 

schuur stof staat te vangen. Daar is hij 

natuurlijk niet voor bedoeld. We hopen 

juist dat mensen een hoop veilige ki-

lometers kunnen maken.” Sanne heeft 

het afgelopen jaar  veel verschillende 

trainingen mogen geven. “Enkele daarvan 

zullen me altijd bijblijven”, vertelt ze. 

“Zo heb ik ooit een deelnemer in de 

les gehad die altijd ontzettend genoot 

van het rijden, zowel in zijn auto als 

vrachtwagen. Door ziekte was dit niet 

meer mogelijk en was hij de laatste 

jaren ontzettend beperkt in zijn mobi-

liteit. De gehele training heeft hij ge-

straald. Eindelijk kon hij weer achter 

het stuur zitten en afstanden afleggen. 

Ik vond het mooi dat ik hier onderdeel 

van mocht zijn! Toen we ook nog een 

supermarkt bezochten, raakte hij erg 

emotioneel. Het was al zolang geleden 

dat hij in een winkel was geweest, de 

geuren, het feit dat het weer mogelijk 

was… Met moeite heeft hij na afloop de 

sleutels weer ingeleverd.”

Meer informatie

Wilt u ook veilige kilometers maken met 

uw scootmobiel? Informeer eerst bij uw 

gemeente naar de mogelijkheden en 

vergoeding. Maar ook kan op particu-

liere basis een training worden gevolgd. 

Normaal betaalt u voor drie lessen 

€ 68,-, maar als Plus-abonnees van 

Meander eXtra betaalt u slechts € 55,-. •
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“Veel scootmobiels staan         
   stof te vangen, zonde!”

Veilig de weg op dankzij een scootmobieltraining
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