
 
 
 
 
 
 
Aan: Gedeputeerde Staten van Gelderland 
 
Rhenen, 17 februari 2020 
 
Betreft: ontwerp nota VKA Gebiedsontwikkeling Grebbedijk, zaaknummer 2019-014653 
 

L.S., 

 

Hierbij maken wij als Stichting Werkgroep Milieubeheer Rhenen onze zienswijze kenbaar 

met betrekking tot het ontwerp voorkeursalternatief Grebbedijk, en dan met name het tracé 

buitendijks Hoornwerk.  

 

Van verschillende zijden hebben we als WMR verontruste reacties van burgers en 

organisaties binnengekregen over de beoogde aanpassing van het hoornwerk onder aan de 

Grebbeberg als onderdeel van het in het kader van de Gebiedsontwikkeling Grebbedijk 

ontwikkelde Voorkeursalternatief. Het hoornwerk en het omliggende gebied zijn zowel 

landschappelijk als qua natuurwaarde van grote betekenis. In het voorkeursalternatief wordt 

het hoornwerk in oorspronkelijke vorm teruggebracht conform de hoogte uit 1785. Het gaat 

om een verhoging van circa 2 meter en het steiler maken van de taluds. Op basis van de 

reacties die we hebben ontvangen is onze conclusie dat de in het kader van de 

Gebiedsontwikkeling Grebbedijk ontwikkelde voorkeursalternatief een zeer negatieve invloed 

zal hebben op zowel natuur als landschap. We delen daarom de bezwaren die door 

omwonenden, Vogelwerkgroep Wageningen en vereniging Mooi Wageningen zijn ingebracht 

tegen het ophogen en het ‘in oorspronkelijke vorm terugbrengen van het hoornwerk’.  

 

We bestrijden niet dat het hoornwerk een belangrijke cultuurhistorische waarde heeft, onder 

meer vanwege de slag om de Grebbeberg die hier aan het begin van de Tweede Wereldoorlog 

heeft plaatsgevonden. We denken echter niet dat een reconstructie van een historische situatie 

uit 1785 recht doet aan deze cultuurhistorische waarde. De belevingswaarde van een 

historisch monument wordt mede bepaald door de mate waarin de geschiedenis valt af te 

lezen aan de verwering en aanwezigheid van begroeiing. Door de reconstructie zal het 

historische karakter en de belevingswaarde o.i. juist afnemen. Een ‘als nieuw’ opgeleverd 

militair verdedigingswerk is mogelijk voor een selecte groep cultuurhistorici interessant. Het 

is echter de vraag of dit ook geldt voor overige bezoekers. Een reconstructie zal laten zien dat 

militaire verdedigingswerken vooral zijn ontworpen op efficiëntie en niet voor verrijking van 

het landschap. Aanpassen d.w.z. verhogen, kaal en zichtbaar maken van het Hoornwerk, 

alsmede openstellen hiervan leveren ook geen effectieve bijdrage aan de 

waterveiligheidsopgave van de Grebbedijk. We pleiten daarom voor handhaving van een 

situatie waarin het hoornwerk nog wel goed zichtbaar is, maar tevens rekening wordt 

gehouden met aanwezige natuurwaarden en landschappelijke waarden.  

 

Daarbij dient rekening te worden gehouden met de volgende natuurwaarden: 

- Het Hoornwerk is de enige plek waar een verbindingszone bestaat tussen de Blauwe 

Kamer enerzijds, en de Grebbeberg anderzijds. Deze verbindingszone is essentieel, 

zowel voor de koeien en paarden, als voor een groot aantal wilde zoogdieren, 

waaronder de das, wezel, ree en vos. 
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- In 2019 broedden op het Hoornwerk 34 soorten vogels, met in totaal 82 territoria; 

waaronder 2 soorten, van de lijst Instandhoudingsdoelen Rijntakken (Blauwborst, 

Ijsvogel), naast 3 Rode-Lijst-soorten (Matkop, Koekoek, Kneu). Dit is de enige plek in 

de Blauwe Kamer waar de Blauwborst en de Waterral voorkomt, en de plek met de 

grootste populatie Kleine Karekieten van de Blauwe Kamer. 

- Een grote Bever-burcht bevindt zich op minder dan 100 m van het Hoornwerk en de 

Bevers gebruiken het Hoornwerk om te foerageren.  Ook de Bever valt onder de 

instandhoudings-doelen Rijntakken. 

- Aan de westkant van de Grebbedijk ter hoogte van het Hoornwerk bevindt zich een 

belangrijke groeiplaats van planten van de Rode lijst, waaronder Kleine pimpernel, 

Zacht vetkruid, Tripmadam, Grote Tijm en Ruige Weegbree. 

- De huidige begroeiing op en rond het hoornwerk zorgt voor beschutting van de 

achtergelegen ‘ijsbaanplas’, waar in de winter veel eendensoorten foerageren en 

rusten.  

In het VKA worden de natuurwaarden van het hoornwerk ten onrechte als zeer gering 

aangemerkt. Zoals uit bovenstaande opsomming blijkt is dat niet terecht. Met name het 

doorbreken van de smalle verbinding tussen Grebbeberg en de Blauwe Kamer zien we als een 

grote bedreiging, omdat daarmee tevens een belangrijke verbinding tussen Utrechtse 

Heuvelrug en Veluwe verbroken wordt.  

 

Het “kaalscheren” van het hoornwerk en het reconstrueren hier van een ‘cultuurhistorisch 

monument’, door het tegelijk verhogen en steiler maken van de taluds, levert een verlies op 

van bestaande natuurwaarden in dit beschermde natuurgebied. Het is zeer de vraag of na de 

reconstructie dezelfde natuurwaarden terugkomen. Zeker met de voorgenomen plannen om 

het Hoornwerk toegankelijk te maken voor recreanten leidt dit tot een significante verstoring 

van de hier aanwezige natuur en tegelijk het aangrenzende deel van de Blauwe Kamer.  
 

We verzoeken u bij verdere uitwerking rekening te houden met de genoemde bezwaren door 

te kiezen voor een inrichting waarbij minder eenzijdig wordt uitgegaan van een historische 

benadering en ook met andere wensen en belangen rekening wordt gehouden.  
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