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Scootmobiel Scoozy in
productie in Emmen
JOHN GEIJP

EMMEN/DELFT De Delftse start-up
Scoozy gaat de door het bedrijf ont-
wikkelde moderne elektrische
scootmobiel in Emmen produce-
ren.

De onderneming heeft daarover
overeenstemming bereikt met
Technologies Added, het bedrijf dat
in het voormalige onderkomen van
Philips Lighting beginnende en mid-
delgrote bedrijven snel aanpasbare
productielijnen aanbiedt.

Scoozy hoopt in oktober de eerste
20 exemplaren van de scootmobiel
te kunnen leveren, al snel gevolgd
door een serie van 100. Wat de
komst van Scoozy aan arbeidsplaat-
sen kan gaan opleveren, is volgens
woordvoerster Rosalie Lemmen van
het Delftse bedrijf nog niet te zeg-
gen. ,,We hopen natuurlijk dat de
productie uiteindelijk explodeert”,
aldus de zegsvrouw.

Dat Scoozy Emmen kiest om te
gaan produceren, heeft te maken
met de bijzondere faciliteiten van
Technologies Added. Lemmen: ,,We

zijn continu aan het doorontwikke-
len. De technologie die normaal ge-
sproken alleen toegankelijk is voor
grote industrieën, maakt Technolo-
gies Added ook beschikbaar voor
groeiende partijen. Op die manier is
het ook makkelijker om later op te
schalen. En Emmen is van hier af
maar drie uurtjes rijden.”

Het voertuig heeft een aantal bij-
zondere eigenschappen ten opzich-
te van bestaande scootmobiels. De
vier wielen worden onafhankelijk
aangedreven zodat de Scoozy zich
ook makkelijk over een drassige on-
dergrond beweegt. Ze hebben voor
het rijcomfort ook elk een onafhan-
kelijke vering. Het bereik van 40 kil-
lometer kan door plaatsing van ex-
tra accu’e worden vergroot tot 120
kilometer. ,,Heel belangrijk”, vertelt

Rosalie Lemmen, ,,is dat de Scoozy
geen stuurkolom heeft waar de be-
stuurder tegenaan kijkt. Onze visie
is dat iemand die mindervalide is,
zich niet zo hoeft te voelen. Is hij in
het bos, de stad of supermarkt, dan
kan de bestuurder met een onbe-
lemmerde blik rondkijken. Dat is
ook goed voor de veiligheid.”

Scoozy stoelt op een idee van Job
van de Kieft en Jan Willem van Gent.
Ze kochten op Marktplaats een
scootmobiel om als bestuurder alle
plussen en minnen van zo’n vehikel
waar te nemen. Lemmen: ,,Ze dach-
ten daarna: we kunnen wel gaan in-
noveren, maar het is beter iets ge-
heel nieuws uit te vinden.”

Daartoe werd in 2016 het bedrijf
opgericht. Daar werken nu zes men-
sen. Het is gevestigd op de campus
van de TU Delft, waar Scoozy nauw
mee samenwerkt.

Lemmen: ,,De ergonomische zit-
ting van de Scooty is bijvoorbeeld
met de TU ontwikkeld. Er zijn hier
voortdurend studenten aan het
werk, ook van de hogescholen van
Delft en Den Haag. Zo krijg je steeds
de nieuwste kennis in huis.”
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