
Als historici volgen jullie de veranderingen bij het 
Hoornwerk goed. Het Hoornwerk is een belangrijke 
historische plek in de omgeving en dat heeft jullie 
aandacht. 
Het Waterschap wil het Hoornwerk terugbrengen 
naar de oorspronkelijke hoogte uit 1785. 
Een deel van het Hoornwerk wordt daarvoor opge-
hoogd, en krijgt daarmee de goede hoogte voor 
een sterke dijk. Ook worden de hellingen steiler 
gemaakt. 
Dit plan past goed bij jullie ideeën om de geschie-
denis van het gebied zichtbaar te maken in het 
landschap. 

1. 
Schrijf in het lege icoontje twee redenen op 
waarom volgens jullie het Hoornwerk belangrijk is 
om te behouden uit historisch oogpunt.

Jullie willen laten zien hoe het Hoornwerk er uit 
zag in 1785. En ook wat voor rol het Hoornwerk op 
andere belangrijke momenten in de geschiedenis 
heeft gespeeld, zoals in het begin van de Tweede 
Wereldoorlog. Toen was dit gebied de belangrijk-
ste plek in de verdediging van Nederland tegen de 
Duitse invasie. 
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3. 
Bedenk of en hoe het zichtbaar maken van de geschiedenis ook ruimte kan geven voor 
de natuur. Denk bijvoorbeeld aan de begroeiing en manier van aanleg.
Bedenk op welke manier je rekening kan houden met de natuur en tegelijkertijd het 
Hoornwerk kan versterken. 
Schrijf je ideeën in het icoontje Natuur. 
4. 
Het Hoornwerk is nu afgesloten voor bezoekers. 
Vinden jullie dat (delen toegankelijk moeten worden? 
Hoe dan? 
Schrijf dit in het icoontje Bezoekers.

2. Zoek uit hoe het Hoornwerk er uit zag in 1785 en aan het begin van de 
Tweede Wereldoorlog. 
Kies één opvallend kenmerk uit 1785 en uit 1939-1940. 
Teken die in het icoontje Hoornwerk.

Je kunt hierbij de volgende bronnen gebruiken:
• Op deze kaart zie je Het Hoornwerk en de eerste twee bastions, in 1785

• Hier vind je een overzicht van de geschiedenis van het Hoornwerk (histo-
rische schets): https://www.grebbeberg.nl/index.php?page=het-hoorn-
werk-een-verdedigingswerk-waard-om-te-verdedigen

• Hier lees je meer over het Hoornwerk in het begin van de Tweede Wereld-
oorlog:  https://www.grebbelinie.nl/page/hoornwerkgrebbe 
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