
PERSBERICHT 

AANBIEDING ONDERZOEKSRAPPORT JUFFERSWAARD 

 
55.000 bezoeken natuurgebied Jufferswaard: compromis over beheer nodig 

De Jufferswaard is een uiterwaard in de gemeente Renkum van 31 ha waaraan jaarlijks 

55.000 keer een bezoek wordt gebracht. Om de wensen van zowel de ‘gebruikers’ als de 

eigenaren in kaart te brengen is de Wetenschapswinkel gevraagd door ‘De Pilogroep’ 

(spreekbuis tussen de samenleving en de eigenaren/beheerders van het gebied en de 

overheden) onderzoek te doen hoe het huidige recreatieve aanbod zoals wandelpaden en 

cultuurhistorie, verbeterd kan worden waarbij het niet in strijd is met de natuurwaarden 

van dit Natura2000 gebied. 

Compromis over beheer mogelijk 

Het blijkt dat, hoewel de visies verschillen van de belangrijkste stakeholders, de Pilo-

groep en Staatsbosbeheer, er wel een compromis bereikt kan worden over de wensen 

voor de Jufferswaard. Daarvoor is van beide kanten een verbetering in de communicatie 

nodig. Voor de Pilogroep is het belangrijk dat zij een eenduidige visie naar de andere sta-

keholders toe laten horen, en voor Staatsbosbeheer is het belangrijk dat zij meer vanuit 

natuurbeleving communiceren omdat dit dichter bij het natuurbeeld van recreanten 

staat. Er kan dan een situatie gecreëerd worden die leidt tot samenwerking op basis van 

communicatie, begrip en vertrouwen waarin de Pilogroep gehoord wordt en waarin 

Staatsbosbeheer kan profiteren van de betrokkenheid van de Pilogroep. 

Brede uitwerking 

Via een groot scala aan diverse metingen (stakeholderanalyse, interviews, tellingen in 

het gebied en een enquête onder de inwoners van Renkum) is er geïnventariseerd wat er 

bij de doelgroepen van het gebied bestaat aan wensen, welke normen en waarden zijn 

er? Maar ook, hebben we met overtuigingen te maken, welke feitenkennis is er. Wie 

heeft welke verantwoordelijkheden en plichten? 

‘De Pilogroep’ is als vrijwilligersgroep aangesloten bij de Stichting Renkums Beekdal. 

Het belangrijkste doel voor de Pilogroep zelf is om op basis van de resultaten van dit on-

derzoeksrapport de “neuzen” bij de Pilogroep één kant op te laten gaan. Dit als basis 

voor een duidelijker, een meer gedeeld en zo mogelijk gemeenschappelijk geluid in de 

communicatie met de samenleving, met de eigenaren/beheerders en met de overheden. 

Met behulp van dit rapport zal de Pilogroep systematischer gaan praten met Staatsbos-

beheer en de overheden over het beheer en de publiekscommunicatie: welke sterke pun-

ten kunnen worden benut en welke zwakke punten in de Jufferswaard kunnen aangepakt 

worden, desgewenst ook met vrijwilligerswerk. Hierbij zal wederzijds ook meer begrip 

ontstaan over de diverse kansen en bedreigingen, mogelijkheden en beperkingen.  

Afval 

Eén van de reeds benutte mogelijkheden van de Pilogroep is dat ze haar afvalopruimac-

ties inzet (en daarmee veel werk uit handen neemt van Staatsbosbeheer als beheerder) 

en toont dat ze bezig is om één van de belangrijkste wensen van de inwoners en van de 

stakeholders, in praktijk te brengen. 

Plaats en tijd: 8 november om 16.00 uur in het infocentrum Renkums Beekdal,  

Nw. Keijenbergseweg 170, 6871 VZ Renkum. 

Renkum 20-10-2019, Begeleidingsgroep WUR onderzoek.  
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