
 p SCOOT & GO Leersumse Veld gaat dwars door de natuur  en is er voor iedereen om zo samen van de mooie omgeving te kunnen genieten.

Onder grote belang- 
stelling werd donderdag 
de scootmobielroute over 
het Leersumse Veld in 
gebruik genomen. 
Voormalig Minister van 
Gehandicaptenzaken, 
Rick Brink, verrichtte de 
openingshandeling. De 
route is de eerste die 
onder de naam SCOOT & 
GO beschikbaar komt. 
Rick Brink en wethouder 
Chantal Broekhuis 
hopen dat dit project 
elders navolging vindt.

Edith Hazelzet

Scootmobielroute rond het 
Leersumse Veld geopend
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Tegen de zestig personen 
waren voor de opening naar 
Molecaten Park Landgoed 

Ginkelduin gekomen. Onder hen vertegen-
woordigers van Staatsbosbeheer, het Natio-
naal Park Utrechtse Heuvelrug, de gemeen-
te, de Vereniging voor Dorp & Natuur, de 
leverancier van scootmobielen en een aantal 
sponsoren. SCOOT & GO Leersumse Veld 
kan in varianten van 10, 6 en 3 kilometer 
worden afgelegd en gaat voornamelijk over 
kleine onverharde paadjes door bos en heide, 
en het open veld rond de Leersumse vennen. 
Een robuuste scootmobiel is hiervoor gratis 
te leen bij de receptie van het vakantiepark.

UITDAGEND Leersumer Bob Hartog, ini-
tiatiefnemer van het pad, blikte aan de 
hand van foto’s en een fimpje terug op het 
project van ontwikkeling, dat ruim twee jaar 
duurde. Een groepje enthousiaste vrijwilli-
gers waaronder mensen met een handicap, 
probeerde met elkaar verschillende merken 
en typen scootmobielen uit gedurende vele 
testritten. ,,Al was onze insteek heel serieus, 
we hebben onderweg de grootste lol gehad. 
Zeker in het begin toen we de meest be-
gaanbare route nog moesten ontdekken. Hoe 
vaak we niet vast kwamen te zitten, dat weet 
ik niet meer. Het was een hele uitdaging – 
maar een leuke!” Er was veel inventiviteit 
en doorzettingsvermogen voor nodig om de 
route van tien kilometer overal geschikt te 
maken voor een scootmobiel. Te mulle plek-
ken kregen een laag houtsnippers onder het 
zand en de valhekken werden uitgerust met 
een trekconstructie met touwen zodat ze ook 
te openen zijn voor mensen die niet uit de 
scootmobiel kunnen stappen. De coronacri-
sis en de verwoestende valwind die Leersum 
en omgeving op 18 juni trof, zorgden tijdelijk 
voor vertraging in de voortgang van het 
project. ,,Maar de pilotfase kwam er uitein-

delijk toch. De enthousiaste reacties van de 
deelnemers hieraan waren een geweldige 
stimulans om de route nu voor algemeen 
gebruik aan te bieden,” aldus Hartog. 

INSPIREREND Rick Brink benadrukte hoe 
belangrijk het is dat er meer recreatiemo-
gelijkheden komen voor mensen met een 
beperking: ,,Het gaat om bijna twee miljoen 
mensen in Nederland. De aandacht gaat vaak 
uit naar wonen of werken in combinatie met 
een beperking, maar zelden naar recrea-
tiemogelijkheden voor deze groep. Daarin 
bracht de coronacrisis verandering. Er is nu 
een alliantie opgericht om dit te stimuleren.’’ 
Brink is zeer enthousiast over het Leersum-
se initiatief: ,,Het is bijzonder inspirerend. 
Wat hier gebeurd is met deze route is een 
prachtig voorbeeld van hoe iets dergelijks 
tot stand kan komen, als je de koppen bij 
elkaar steekt, hard werkt en volhoudt. Het 
is ook heel mooi dat deze route samen met 
ervaringsdeskundigen is gemaakt, én dat 
deze echt dwars door de natuur gaat in plaats 
van over asfalt. Ik ga hem zeker een keertje 
rijden met mijn neefjes van 6 en nichtje van 
9 jaar. Terwijl zij heerlijk spelen in het bos 
met zand en modder, geniet ik van hen en de 
schitterende natuur hier.”

VOOR IEDEREEN Hartog onderstreepte nog 
eens dat het lenen van de scootmobiel open-
staat voor iedereen: ,,Het maakt niet uit of 
je permanent of tijdelijk gebonden bent aan 
een rolstoel, scootmobiel of rollator. Ook wie 
gewoon de tien kilometer niet meer haalt, 
of tijdelijk een blessure heeft, is van harte 
welkom op met SCOOT & GO het Leersum-
se Veld op te gaan. Het is zo zonde om je 
actieradius te beperken als er middelen zijn 
zoals een stevige scootmobiel als de onze van 
Quingo. Zeker als je niet bekend bent met 
dit natuurgebied gaat er een wereld voor je 

open. Het is hier zo afwisselend en zo mooi. 
En er zijn bankjes en picknicktafels langs de 
route. Je kunt er echt een dagje van maken.” 
Een meervalide belevenisroute zegt het 
logo van SCOOT & GO ook nog. ,,Het is onze 
bedoeling dat je samen op pad kunt gaan. 
Vanwege de verschillende ondergronden is 
de scootmobiel afgesteld in een wandeltem-
po en kunnen anderen gezellig meelopen. 
SCOOT & GO dus. Samen de natuur beleven 
daar gaat het om, ongeacht wie er wandelt en 
wie er toevallig in de scootmobiel zit.”

HEERLIJK Wie dat laatste doet is een bijzon-
dere ervaring rijker. Van de receptie van 
Ginkelduin gaat de route voor een klein 
deel over de verharde ondergrond van het 
vakantiepark, tot aan het bos. Wanneer 
we daar aankomen en een bospaadje van 
dennennaalden inslaan, overheerst een 
gevoel van vrijheid. Als je lang niet meer in 
zo’n omgeving bent geweest, is het heerlijk 
om de geur van het bos te ruiken, de vogels 
te horen zingen en voor je uit te zien vliegen. 
Aan de hand van de routebeschrijving met 
wetenswaardigheden over het natuurgebied, 
voert de tocht door prachtige landschappen. 
Waar je eerst nog op paadjes ter breedte van 
de scootmobiel rijdt door heel dicht of juist 
open bos, tussen hoog gras door en zand-
paden kruisend, kom je vervolgens ineens 
in de open ruimte van het Leersumse Veld 
langs plassen, een vogelkijkhut en Schotse 
hooglanders. Ondertussen gaat het pad licht 
op en neer met een enkel pittig hellinkje, 
dat voor de Quingo in ‘de hazenstand’ geen 
enkel punt blijkt. 

COMFORTABEL De geleende scootmobiel 
is een technisch hoogstandje, maar blijkt 
eenvoudig in de bediening en is daarnaast 
van alle gemakken voorzien: zeer ruime 
opbergmogelijkheden, een draaibare stoel 
met opklapbare armleuningen voor gemak-
kelijk in- en uitstappen, een hoofdsteun en 
een gordel. Ook de stuurkolom is verstelbaar 
zodat iedereen comfortabel kan zitten zon-
der de armen te overstrekken. Een achter-
uitkijkcamera, spiegels en handgreepver-
warming maken dit luxe plaatje compleet. 
Na uren van comfortabel hobbelen leveren 
we helemaal rozig de scootmobiel weer in op 
Ginkelduin, waar gebruik gemaakt kan wor-
den van de horeca en een aangepast toilet. 
Twee tips na deze ervaring: neem een plaid 
mee want lang stilzitten kan fris zijn, en ver-
geet na thuiskomst de tekencontrole niet.

RESERVEREN Donaties om dit vrijwilligersi-
nitiatief te steunen zijn van harte welkom. 
Deze zullen onder andere gebruikt wor-
den voor het onderhoud van de Quingo en 
de ontwikkeling van nieuwe routes in de 
omgeving. ,,Hoe mooi zou het zijn voor al die 
mensen met een vorm van beperking, als uit 
deze eerste SCOOT & GO-route een netwerk 
zou ontstaan vergelijkbaar met dat van de 
Klompenpaden. En dat het lenen van een 
scootmobiel bij een natuurgebied net zo ge-
woon wordt als het lenen van een OV-fiets,” 
droomt Bob Hartog, die stilletjes al bezig is 
met het voorwerk voor een tweede SCOOT 
& GO-route in het Nationaal Park. Hij is 
via bobhartog@kpnmail.nl bereikbaar voor 
mensen die in hun omgeving een scootmo-
bielroute door de natuur willen realiseren. 
Meer informatie is te vinden op scoot-en-go.
nl en voor het reserveren de scootmobiel 
voor het Leersumse Veld kan direct contact 
worden opgenomen met de receptie van 
vakantiepark Ginkelduin via landgoedgin-
kelduin@molecaten.nl of 0343-489999.
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