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‘Scootmobielroute komt er, corona of niet!’
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Maatschappelijk

[LEERSUM] Vanwege corona verviel in het voorjaar de openbare pilot van de schootmobielroute over het
Leersumse Veld. Toch gingen de voorbereidingen gestaag door, want als het aan initiatiefnemer Bob
Hartog ligt, gaat de route ergens in 2021 open.
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Twee leden van Dorpsnetwerk Leersum als testers. Foto: Privé

n het scootmobielproject werken het Dorpsnetwerk Leersum, vakantiepark Ginkelduin, Staatsbosbeheer en het Vakcollege Maarsbergen nauw
samen. De route van 10 km start bij de receptie van Ginkelduin waarna deze een ronde beslaat op het Leersumse Veld. De werkgroep
Landschapsbeheer van Dorp & Natuur zorgde ervoor dat een lastig deel van de route werd vrijgemaakt.
,,Alles om een soepele en veilige doorgang met maximaal 6 km/uur mogelijk te maken. Het overgrote deel van de route is nu prima berijdbaar, alleen
op enkele heel zanderige, mulle stukken moet er nog worden bij geduwd. Hopelijk vinden we hier nog iets op. We experimenteren met verschillende
zaken in samenwerking met Staatsbosbeheer. Ook een paar toegangshekjes behoeven nog een kleine aanpassing zodat deze makkelijker te openen zijn
vanuit een scootmobiel”, aldus Hartog.
TESTRITTEN Door een groep van acht vrijwilligers werden aan de hand van een routebeschrijving proefritten gemaakt met de Quingo Toura-2, een
robuuste scootmobiel. ,,We hebben onderweg veel plezier gehad, ook als er dingen tegen zaten. De reacties over de route door het natuurgebied waren
zonder uitzondering heel positief. We deden er zonder stops 2,5 tot 3 uur over. Halverwege is de Veldschuur te bezoeken, dus als je een paar keer stopt
op mooie punten, bijvoorbeeld voor een picknick, ben je al gauw uren onderweg en ben je er echt even uit.”
PILOT 2021 De deelnemers gaven input voor de routebeschrijving voorzien van interessante weetjes en een kaart, die ook voorziet in mogelijkheden tot
afkorten. ,,De beschrijving is nu vrijwel af, dus op oplossingen voor die mulle punten na zijn we er klaar voor.” De receptie van Ginkelduin zal te zijner
tijd de scootmobielen uitlenen. Het is de bedoeling dat de uitgestelde pilot plaatsvindt in de periode tussen Pasen en de zomervakantie van 2021.
door Edith Hazelzet
Het jaar 2020 is bijna voorbij. Voor velen een gepast moment om het voorbije jaar nog eens de revue te laten passeren. Maar wellicht ook een
voorzichtige blik te werpen op het nieuwe jaar. We peilden de meningen van diverse mensen uit de Utrechtse Heuvelrug. Ze blikken terug op 2020 en
kijken vooruit naar 2021. Lees meer terug- en vooruitblikken in de papieren editie van Nieuwsblad De Kaap / Stichtse Courant van 31 december.

