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KIL VAN HURWENEN 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

De Kil van Hurwenen is een groot 

uiterwaardengebied  aan de Waal 

stroomopwaarts  van Zaltbommel. Het is 

gevormd rond een oude verlande strang van de 

Waal met een lange geschiedenis van menselijk 

ingrijpen: agrarisch gebruik, grootschalige 

ontzandingen en ontkleiïng  voor de plaatselijke 

steenfabriek, vele jaren een bron van 

werkgelegenheid in het dorp Hurwenen. 

 

 In het gebied zijn sporen van activiteiten uit  

de Romeinse tijd gevonden en er wordt nog 

steeds gejaagd, geboerd, gewandeld, 

geschaatst. Het dijkvak te Hurwenen was reeds 

jaren bekend om zijn grote landschappelijke en 

natuurlijke waarden hetgeen uitmondde in een 

uitgekiend dijkenbeheer en een landschappelijke 

inpassing bij de laatste ronde dijkverzwaringen. 

De betrokkenheid van de omgeving is groot. De 

verscheidenheid aan opinies evenzeer.  

Vragen over  waterberging, natuurontwikkeling en 

de intrinsieke waarde van het gebied leidden tot 

een plan om waterkwaliteit en natuurwaarden 

duurzaam te beschermen nadat het gebied binnen 

de Ecologische Hoofdstructuur en onder de Habitat 

richtlijn kwam te vallen. Het voorliggende plan heb 

ik mede helpen vormgeven in verschillende rollen  

meedenker, bestuurder en coördinator 

natuurontwikkeling voor de Stichting Dorp en 

landschap Bommelerwaard 
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NATUREART 

 
Ik heb geprobeerd om met een liefdevolle benadering landschappelijke en natuurwaarden voor de 

toekomst veilig te stellen. Dit ging niet gepaard met veel tekenwerk van mijn kant maar wel met een 

visie op de structuur van het gebied. Door natuurwaarden te benoemen en bij te dragen aan een 

structurele bescherming, door met partijen het beheer van de bloemrijke graslanden veilig te stellen, 

door waardevolle plantengemeenschappen te verplaatsen en door scheiden van het waterbeheer te 

realiseren. In de nieuwe structuur is de oude Kil omgeven met een schil natte graslanden en vindt er 

een natuurlijk waterbeheer plaats. Het gebied met de landerijen wordt nu apart bemaald en droog 

gehouden met als gevolg dat niet zoals in het verleden het natuurgebied al vroeg in het jaar bemaald 

moest worden en er geen sterk geeutrofieerd water in het natuurgebied stroomt. 

 

Mijn droom was ooit een Kil met grote landerijen begrensd door zandige strandjes en meidoornhagen 

met daarin bloemrijke graslanden. Ik heb mijn bijdrage kunnen leveren door die graslanden optimaal 

op te leveren en het beheer te garanderen, een vorm van NatureArt. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Wat is NatureArt? 

 

Ik heb binnen de projecten waarin ik beeldkwaliteit, cultuurhistorische, natuur- en poëtische waarden 

als beeldmiddel heb gebruikt een vorm van functioneren gevonden die ik zelf NatureArt noem. De 

natuur zelf vormen, als ontwerper teruggetrokken zijn en de beschouwer de kans geven het gebied op 

een eigen wijze te beleven. 
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