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Pilogroep. Jaarverslag 2021 
 
De Pilogroep houdt zich bezig met activiteiten in de Jufferswaard en is aangesloten bij SRB 
sinds 2017. Deze groep bestond eind 2021 uit 21 vrijwilligers. Er zijn 6 vertegenwoordigers 
in het Pilo-overleg dat dit jaar vanwege de Coronapandemie niet heeft plaats gevonden. Er 
is onder de ‘co-piloten’ van de deelgroepen ook geen online overleg geweest maar er zijn 
individuele kontakten en de Pilo-schoonmaakgroep Whatsappt er vrolijk op los. 
 
In 2021 zijn wel degelijk verschillende activiteiten voortgezet vanuit de Pilogroep. 
 
1/ De schoonmaakgroep 
De schoonmaakploeg bestond eind 2021 uit 18 leden en ging er met gemiddeld (normaal) 
10 leden minimaal eens in de maand op uit om afval te ruimen in de Jufferswaard. Mede 
door aanvullende individuele schoonmaakacties is het gebied is schoon gebleven ondanks 
opnieuw de toegenomen recreatiedruk. 
De samenwerking met andere schoonmaakgroepen in Renkum is zelfs uitgebreid. Met sa-
menwerking met supermarkt de Plus, de wijkagent, de Veentjesbrug Staatsbosbeheer, 
Rijkswaterstaat en Waterschap Vallei en Veluwe is goed. Smurfit Kappa Parenco sponsort 
weer 8 jassen bedrukt met ‘Renkums Beekdal’. De samenwerking met de gemeente Ren-
kum is verder uitgebreid. Nu begint ook het schoonmaken in principe in alle wijken van 
Renkum van de grond te komen, nl. door acties van individuen of kleine groepjes, die van 
het nodige materiaal voorzien zijn en die contact houden met de gemeente voor het opha-
len van de gevulde zakken.

 
 
2/ Onderzoek 
Eind 2019 is het onderzoeksrapport uitgebracht. Het idee was en is om een besprekingslijst 
te maken voor overleg met SBB. Die is er en het kontakt met de nieuwe boswachter publiek 
Silvia Blom, is prima, maar beperkt door Corona en andere prioriteiten. Door de Corona be-
perkingen is het er nog steeds niet van gekomen de lijst te bespreken. Er is al wel een on-
derlinge voorbespreking daarover geweest en de intenties herhaald bij het overleg over de 
schoorsteen. 
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3/ Natuur 
Op initiatief van de Pilogroep hebben geen natuurexcursies plaatsgevonden dit jaar, maar 
wel 2 op verzoek van anderen.  
Met Charley Erkens en Dirk van Uitert heeft Lambert op 22-09-2021 een ‘beverwandeling’ 
gemaakt i.v.m. met hun zorgen over de duiker van de Heelsumse beek onder de N225. 
Ruud is hier ook bij betrokken. 
Op verzoek van de Groen Linksfractie in de Gemeenteraad is er o.l.v. Lambert een korte 
excursie geweest op 23-10-2021. 
Op 23 maart is Zorro, de Zwarte zwaan door een loslopende hond doodgebeten. Dat heeft 
tot veel consternatie en mediabelangstelling geleid. Er was zeer goede samenwerking met 
de Dierenambulance. Uiteindelijk is door het SRB-bestuur besloten deze zwaan op te laten 
zetten en in het Infocentrum Renkums Beekdal tentoon te stellen. Een (zeer snelle) 
crowdfundingsactie heeft daartoe de gelden bijeengebracht. 
 
4/ Schoorsteen 
Deze Pilo deelgroep bestaat nog uit 3 mensen: Peter, Ruud en Lambert.  
Formeel op 29 juni heeft hebben B&W van de Gemeente Renkum besloten:”De schoor-
steen met de nodige restanten van de voormalige steenfabriek in de Jufferswaard (Pilo) te 
Renkum op grond van de waardestelling aan te wijzen als beschermd gemeentelijk monu-
ment en op te nemen in het gemeentelijk register van beschermde monumenten.”  
Een persbericht hierover heeft in diverse kranten gestaan.  
Al daarvóór was dit besluit digitaal bekend gemaakt en al op 3 juni nam Arjan Barnard con-
tact op met de Pilogroep met felicitaties en de uitnodiging tot kennismaking en overleg met 
o.a. de STIF, de Nederlandse ‘Stichting Fabrieksschoorstenen’. Dit heeft tot goede kont-
akten geleid en tot diverse ontmoetingen, ook met andere Nederlandse stichtingen op dit 
terrein. Die hebben allemaal geen geld, maar wel ervaring en zij tonen zich loyaal en co-
operatief met ons doel. 
Op 16-11-2021 heeft een goed overleg plaats gevonden tussen Ruud/Lambert en SBB: Jan 
de Wilde, Teamleider Zuid-Veluwe en Silvia Blom: Boswachter publiek Veluwe-rand. Het 
overleg ging vooral over de samenwerking i.v.m. de restauratie-inspanningen en plannen 
voor de schoorsteen, maar ook is kort de intentie bevestigd om over de uitkomsten van het 
onderzoek van 2019 te praten. 
SBB heeft in principe geen budget voor cultuurhistorische restauraties, maar wil en kan wel 
‘samen op zoek’. SBB spant zich in te bezien wat SBB evt. toch wel kan doen, bijv.: om met 
partners iets te doen (SBB is eigenaar van heel veel monumenten), bijdragen in uren en/of 
ondersteuning bij aanvragen, nagaan hoe de “Duurse Waarden” wel mede door SBB gefi-
nancierd is kunnen worden, bijdragen in de verspreiding van informatie, gezamenlijke inter-
views, regelen journalist etc. i.s.m. Silvia. Afgesproken is een stappenplan te maken voor 
dit fondsenwerving- en restauratieproject met go-no-go momenten. Een nieuw gesprek 
wordt nader afgesproken in 2022. 
 
5/ Overleg met derden 
Peter van Dijk is vertegenwoordigd in de klankbordgroep van Smurfit Kappa Parenco. Oog-
merk is samenwerking i.v.m. grensgebied, bij de nieuwe monding v.d. Heelsumse beek.  
Karel Noy cooördineert de Schoonmaakgroep en heeft veelvuldig overleg met allerlei Ren-
kumse partners. Diverse eindejaars-etentjes konden helaas door Corona niet plaats vinden. 
 
6/ Intern overleg (“pilotenoverleg”) 
Gegeven de Coronatoestanden heeft dit jaar geen overleg plaats gehad. Dit overleg wordt 
weer opgepakt zodra het kan. 


