
In de Jufferswaard bij Renkum komt een fietspad met 
een verwarmd wegdek. Met de restwarmte van papier-
fabriek Parenco wordt een innovatief systeem toegepast 
om duurzaam gladheid tegen te gaan. 

De groenste snelle fietsroute 
komt in Gelderland



Op de fiets door de Jufferswaard
Tussen Wageningen en Arnhem wordt hard gewerkt aan een goede snelle fietsverbinding tussen beide 
steden. De snelle fietsroute Nederrijnpad is voor grote delen al klaar. De missende schakel in deze 
doorgaande route ligt bij Renkum. Hier moet je nu twee keer de drukke N225 oversteken en ruim 600 meter 
omfietsen via het dorp. Dat gaat veranderen. Het nieuwe fietspad komt in de Jufferswaard tussen Parenco  
en de A50, naast de N225. Vanwege de bijzondere ligging in de uiterwaard van de Rijn en de status van 
beschermd natuurgebied wordt het fietspad verwarmd met restwarmte van papierfabriek Parenco voor  
de bestrijding van gladheid. Zo blijft het fietspad begaanbaar bij slecht weer in de winter.

Met de aanleg van het nog ontbrekende deel van de snelle fietsroute zijn fietsers sneller op hun 
bestemming. Fietsen naar je werk wordt zo een steeds aantrekkelijker alternatief voor de auto.

Alle koppen bij elkaar
In 2015 startte de provincie Gelderland het gesprek met de gemeentes Wageningen en Renkum, 
Staatsbosbeheer, Waterschap Vallei en Veluwe, Rijkswaterstaat, Politie Gelderland Midden, de fietsersbond 
afdeling Renkum, Eelerwoude, Tauw en Parenco, Zij stonden voor het vraagstuk om door de Jufferswaard 
een snelle fietsroute aan te leggen die zo ‘groen’ mogelijk moest en om het gebied maximaal te ontzien.

Fietsen in een uiterwaard
De belangrijkste functie van de Jufferswaard is het bergen van water als het hoog water wordt. Het is 
belangrijk dat  het water dan vrij kan doorstromen. Daarom komt het fietspad gelijk op het maaiveld te 
liggen. Als de waterstand hoger is dan 14,50 meter bij Lobith, staat het fietspad onder water. Dan kun 
je nog steeds via het dorp fietsen.



Verwarmd wegdek
Het fietspad wordt aangelegd met verwarmd wegdek. We doen dit om op een duurzame manier de gladheid 
tegen te gaan in de winter. Met de restwarmte van de papierfabriek Parenco kan het 1700 meter lange 
fietspad verwarmd worden zodat het wegdek niet bevriest. Parenco en de provincie Gelderland zullen 
monitoren of dit effect heeft op de omliggende natuur. 

De technologie om een fietspad van 1.7 km te verwarmen is uniek. Niet eerder, ook niet in proefopstelling, 
is restwarmte uit een productieproces gebruikt over deze lengte van een fietsroute.

De werking kan vergeleken worden met vloerverwarming in een huis. De cv-ketel is de zogeheten 
warmtewisselaar bij de papierfabriek. De buizen in het fietspad zijn de elementen van de vloerverwarming. 
Er is één belangrijk verschil met de vloerverwarming in huis. De verwarming van het fietspad hoeft de 
temperatuur slechts net boven het vriespunt te houden.

Papierfabriek Parenco produceert als restproduct gezuiverd proceswater van ongeveer 30 graden Celsius. 
Door de restwarmte te benutten in het fietspad daalt de temperatuur van het proceswater voordat het in  
de Rijn stroomt. Het watermilieu rondom het lozingspunt is in de huidige situatie al in orde, maar deze 
verandering zal zeker een positief effect geven op het leven onder water.
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Bijzonder leven in de Jufferswaard
Veel natuurliefhebbers gaan graag naar de Jufferswaard. Niet verwonderlijk, want er komen veel en 
bijzondere planten en dieren voor. Er zijn beversporen gevonden en op diverse plaatsen is de ringslang 
gezien. Maar ook de rivierdonderpad en de rouwmantel, een vlindersoort, kun je er tegenkomen. Vanaf de 
Noordberg is een prachtig uitzicht over het gebied. Je kunt er wandelen en ook mountainbikers fietsen hier 
graag. Mountainbikers kunnen straks makkelijker doorfietsen naar de Fonteinallee om daar de officiële 
mountainbikeroutes te fietsen. Er lopen runderen en paarden die zorgen dat het gebied niet dichtgroeit.  
Om te voorkomen dat de runderen en paarden op het fietspad komen, worden langs het fietspad veekerende 
rasters gezet die ook de kleinere dieren tegenhouden zoals salamanders en ringslangen. Om de natuur zo 
min mogelijk te verstoren komt de route zo dicht mogelijk langs de N225 te liggen.


