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Vertrouwd,
veilig en zelfverzekerd
deelnemen aan het verkeer.

www. scootmobielrijden.nl

Overal kan het gedrag van weggebruikers verschillen. Let daarop bij voetgangerspromenades.
Houd ook altijd rekening met de belangen van andere weggebruikers.
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Andere belangrijke verkeersborden
Gesloten in beide
richtingen voor
voertuigen, ruiters en
geleiders van rijdieren,
trekdieren of vee.

Eenrichtingsweg: in deze richting
gesloten voor voertuigen, ruiters en
geleiders van rijdieren, trekdieren
of vee. U mag deze weg wel op de
stoep inrijden.

Onderborden
Onder verkeersborden kunnen onderborden zijn
geplaatst. Die onderborden kunnen aangeven
wanneer het bord geldt en voor welke groep
verkeersdeelnemers. Als er een symbool op het
onderbord staat, geldt het bord alleen voor die
categorie. Staat het woord ‘uitgezonderd’ erbij, dan
geldt het bord juist niet voor die categorie.

		

Het onderbord geeft aan dat snorfietsers, fietsers
en scootmobilisten deze eenrichtingsweg mogen
inrijden, bromfietsers mogen dit niet.

Eenrichtingsweg
Een eenrichtingsweg mag maar van één kant
worden ingereden. Veel eenrichtingsborden
gelden niet voor (brom)fietsers. Let daarop
als u wilt voorsorteren. U mag op een
eenrichtingsweg niet achteruit de straat
uitrijden. Ook geldt er een keerverbod.

De verkeersregels voor fietsers en bromfietsers zijn
ook van toepassing op scootmobilisten.
Met uw scootmobiel mag u deze weg van
deze kant inrijden.

Eenrichtingsverkeer.

Hier geeft het bovenste bord aan dat dit het een
eenrichtingsweg is en dat alle bestuurders die de
uitrit verlaten rechts moeten afslaan. Maar het
onderste bord vertelt meer. Het geeft aan dat de
eenrichtingsbeperking niet van toepassing is op
fietsers, snorfietsers en bestuurders van een
gehandicaptenvoertuig. U mag hier met uw
scootmobiel dus zowel linksaf als rechtsaf.
Bromfietsers moeten wel rechts afslaan.

Verkeerslichten
Op drukke kruispunten zorgen verkeerslichten voor een
vlotte en veilige afwikkeling van het verkeersaanbod.
De betekenis van groen en rood licht is overduidelijk:
rijden of stoppen. Als u het gele licht zo dicht genaderd
bent dat stoppen redelijkerwijs niet meer kan, dan mag
u doorrijden.
De basisafspraken in het verkeer zijn de zogenaamde
verkeersregels. Deze gelden altijd en overal, behalve
als met borden, tekens, verkeerslichten of aanwijzingen
van daartoe bevoegde ambtenaren wordt aangegeven
dat het verkeer zich anders moet gedragen.

Als u te hard op het verkeerslicht afrijdt, kunt u niet meer op
tijd stoppen. Nu kunt u dit wel, negeer het gele licht dus niet.
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Afslaan

Kruispunten met uitrit
Soms moet u eerst over de
stoep en via een schuine
stoeprand rijden om op het
kruispunt te komen. Wanneer
u bij het kruispunt komt,
moet u alle weggebruikers –
dus ook voetgangers op de
stoep – voor laten gaan. Vaak
wordt een uitrit verward met
een verkeersdrempel. Een
verkeersdrempel is echter een
verhoging van het wegdek om
het verkeer langzamer te laten
rijden. Op kruispunten waarvan
het kruisingsvlak in zijn geheel is
verhoogd tot een plateau, blijft
de regel ‘voorrang verlenen aan
bestuurders van rechts’ wel van
kracht. De voorrangssituatie
verandert vanzelfsprekend
wanneer er voorrangsborden of
–tekens zijn geplaatst.

Rechtdoor op dezelfde weg gaat voor

U verlaat een uitrit. Dat ziet u aan de verlaagde stoep of
stoeprand die grenst aan de kruisende weg. Bij elke uitrit moet
u aan iedereen daarbuiten voorrang verlenen. Houd er rekening
mee dat bij de meeste uitritten niet het waarschuwingsbord met
het onderbord uitrit staat.

Onverharde wegen
Een onverharde weg is een zandweg of een zandpad. Bestuurders op
een onverharde weg moeten voorrang verlenen aan van links of van
rechts komende bestuurders op een verharde weg.

Voor de tram geldt een bijzondere voorrangsregeling. Als scootmobilist moet u een tram voor laten gaan wanneer deze tram:
n
n
		
n
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Wanneer u op een kruispunt links of rechts wilt afslaan, heeft
u te maken met de regel: verkeer dat dezelfde weg rechtdoor
volgt, gaat voor. Als u links of rechts afslaat, moet u dus al het
rechtdoorgaande verkeer op die weg voor laten gaan. Let op:
voetgangers vallen ook onder het begrip ‘verkeer’.

Voorsorteren

Tram
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Hoe zijn de verkeersregels wanneer u met uw scootmobiel
wilt afslaan? Dat leest u in dit hoofdstuk.

op een gelijkwaardig kruispunt van links of van rechts komt;
naast u nadert en om rechts af te slaan uw scootmobiel
moet kruisen;
van voren nadert en om links af te slaan uw schootmobiel
moet kruisen.

Zorg, vooral op kruispunten, dat uw plaats op de weg met
de scootmobiel zodanig is dat andere bestuurders begrijpen
waar u naartoe wilt. U mag best laten zien dat de scootmobiel
meetelt op het kruispunt. Geef tijdig aan waar u heen
gaat, zodat anderen daar rekening mee kunnen houden.
Voorsorteren met een scootmobiel is niet verplicht, maar
geeft vaak wel meer duidelijkheid.

U bent rechtdoorgaand verkeer.
De busbestuurder moet u dus voor laten gaan.

Korte bocht gaat voor lange bocht
Een andere regel is: korte bocht gaat voor lange bocht. Het
komt voor dat u op een kruispunt bijvoorbeeld rechtsaf een
weg wilt inrijden en er een tegemoetkomende bestuurder
linksaf diezelfde weg wil ingaan. Als er beperkte ruimte is,
gaat degene met de kortste bocht, dus rechtsaf, voor.

Als scootmobilist bent u verplicht de pijlen te volgen
die op het wegdek staan. Op deze voorsorteerstrook
mag u alleen rechtdoor of rechtsaf.
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Case [praktijkvoorbeeld]

Vraag van een 61-jarige scootmobilist
“Laatst reed ik in een woonwijk op de openbare weg. Ik verwachtte geen tegenliggers, maar opeens reed
een automobilist achteruit de weg op. Had ik de auto voor moeten laten gaan omdat hij snelverkeer is of
mag een automobilist deze bijzondere verrichting misbruiken om voorrang te nemen?”

Antwoord
Nee, dat mag niet. Alle bestuurders die
achteruitrijden moeten al het andere
verkeer voor laten gaan.
Een automobilist die achteruit de weg
op wil rijden, moet het verkeer goed
observeren en de snelheid en afstand
van naderend verkeer goed inschatten.
Vooral bestuurders van motorvoertuigen
moeten rekening houden met
zwakkere weggebruikers en kwetsbare
verkeersdeelnemers niet in gevaar
brengen. Eigenlijk had de automobilist
extra voorzichtig moeten zijn in deze
situatie, omdat hij uw aanwezigheid op
de openbare weg had kunnen voorzien.

16 Verlichting
Voor het veilig rijden op een scootmobiel is goede verlichting belangrijk.
Daarnaast moet u rekening houden met de weersomstandigheden.

Verlichting
Goede verlichting vergroot de verkeersveiligheid.
Net als op de fiets, zit er standaard verlichting op
een scootmobiel. Voor- en achterlicht zijn verplicht
overdag bij slecht zicht en ‘s nachts wanneer u
gebruik maakt van de rijbaan, het fietspad of het
fiets-bromfietspad. Het is dus niet altijd verplicht om
verlichting te hebben. Rijdt u op de openbare weg,
dan zult u dit echter wel vaak nodig hebben. U valt
meer op met verlichting. Het is dan ook een aanrader
om de verlichting overdag altijd aan te doen.

Richtingaanwijzers
Voor andere weggebruikers is het belangrijk dat u de
richtingaanwijzers gebruikt wanneer u afslaat. U mag ook
richting aangeven door uw hand uit te steken, maar de
bediening van de scootmobiel laat dat meestal niet toe.
Voordat u richting aangeeft, kijkt u eerst of niemand u
inhaalt. Daarvoor werpt u een korte, snelle blik over uw
schouder en kijkt u in de spiegel. Pas dan geeft u richting aan.

Belangrijk is dat u zelf met inzicht en verantwoordelijkheidsbesef rijdt, zodat u kunt uitwijken als dat
plotseling nodig is. Ook u mag hierbij het overige verkeer niet hinderen of in gevaar brengen.
Ga er van uit dat andere weggebruikers u niet zien. Wel moet u begrip kunnen opbrengen voor de fouten
van andere weggebruikers, zonder u op te winden of in uw recht te willen staan.

Remlicht

Voor uw eigen veiligheid, en voor de veiligheid van andere
weggebruikers moeten uw remlichten goed functioneren.
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Houd er rekening mee dat
andere weggebruikers u niet
altijd even goed zien. Zet daarom
uw verlichting aan als u door een
bosrijke omgeving rijdt.

Er zijn al scootmobielen met remlichten: ook dit vergroot
de veiligheid. Andere bestuurders merken hierdoor sneller
op dat u afremt en houden daardoor rekening met een
eventuele stopmanoeuvre.
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