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Samenvatting  

De negentiende eeuw was een belangrijke periode in de geschiedenis van Nederland omdat het land 

zoals we dat nu kennen vorm kreeg in deze eeuw. Veel erfgoed uit deze periode is nog in het landschap 

aanwezig maar is helaas onderbelicht. Een belangrijk voorbeeld daarvan zijn de civiele schutterij en de 

voornaamste sporen die zij achterlieten: schietbanen. Deze landschappelijke relicten zijn nog zeer talrijk 

aanwezig maar vrijwel onbekend. Om tot een erkenning van dit erfgoed te komen is het in eerste 

instantie nodig om erachter te komen wat het nu precies was, waar het lag en hoe we er naar kunnen 

kijken. Op deze vragen richt dit onderzoek zich. Voor een antwoord op deze vragen zijn drie stappen 

nodig. Ten eerste een inventarisatie van civiele schietbanen in Nederland uit de periode 1830 – 1940 

(hoofdstuk 2). Door middel van het systematisch nalopen van topografische kaarten worden deze 

schietbanen gelokaliseerd, waarna ze worden opgenomen in een GIS-dataset. Hierin worden de 

gevonden banen beschreven op basis van het jaar waarin ze voor het eerst op kaart verschijnen, het 

aantal banen dat deel uitmaakt van het complex, of het om een civiele, militaire of particuliere baan gaat, 

de gemeente en provincie en ten slotte in welk landschap hij ligt. In combinatie met de locatiegegevens 

wordt hiermee een makkelijk raadpleegbare dataset aangelegd die toekomstige onderzoekers kan helpen 

bij het lokaliseren van civiele schietbanen. Begeleidend bij deze dataset wordt een beknopte 

geschiedenis van de civiele weerbaarheid in Nederland gegeven (hoofdstuk 3). Dit plaatst het fenomeen 

van de civiele schutterij in de negentiende en twintigste eeuw in de juiste historische, culturele en 

geografische context. Ten slotte biedt de combinatie van de gegevens uit de dataset en de historische 

context de mogelijkheid om tot een theoretisering te komen over het waarom van de locatiekeuze en de 

diverse typologie van schietbanen (hoofdstuk 4). De oprichting van het huidige koninkrijk in 1830 en 

de toenemende nationalisering leidde tot een grote toename van civiele schutterijen en 

weerbaarheidsverenigingen in de negentiende en het begin van de twintigste eeuw. Daardoor ontstond 

een vraag naar locaties waar deze verenigingen konden oefenen. Verspreid over het land werden 

honderden schietbanen aangelegd, waarvan er hier 244 opnieuw zijn gelokaliseerd. Bij de aanleg van 

schietbanen moest men rekening houden met drie belangrijke factoren: veiligheid, bereikbaarheid en 

betaalbaarheid. Dit leverde een voorkeur op voor specifieke landschapstypes en -elementen, namelijk 

woeste gronden, het liefst met reliëf. Wanneer deze niet voorhanden waren, werd er bij voorkeur 

gekozen voor een al bestaande gemakkelijk te beveiligen locatie. Op hun beurt hadden deze 

landschappelijke locaties weer invloed op de typologie van de schietbanen. De typen kunnen worden 

geordend in 11 groepen, gebaseerd op het landschap waarin ze voorkomen. Hiermee biedt dit onderzoek 

niet alleen een handreiking aan de toekomstige onderzoeker in de vorm van een lijst van civiele 

schietbanen maar ook een manier om hun ligging en vorm te verklaren. De beperkingen die de gebruikte 

bronnen opleverden hebben ertoe geleid dat allesbehalve alle schietbanen zijn gelokaliseerd. 

Toekomstig onderzoek zou zich, met behulp van schriftelijk bronnen hierop moeten richten.  

 



 
 

Abstract 

The nineteenth century was an important period in the history of the Netherlands because the country 

as we know it today took shape in this century. Much heritage from this period is still present in the 

landscape but is underexposed. An important example of this is the civilian militias and the main traces 

they left behind: shooting ranges. These landscape relics are still very numerous but virtually unknown. 

In order to achieve recognition of this heritage, it is first necessary to find out exactly what it was, where 

it was located and how we can look at it. These questions are the focus of this research. Answering these 

questions requires three steps. First, an inventory of civilian shooting ranges in the Netherlands from 

the 1830 - 1940 period (chapter 2). These shooting ranges are located by systematically tracing 

topographic maps, after which they are included in a GIS data set that can assist future researchers in 

locating civilian shooting ranges. Secondly it provides a brief history of civilian militias in the 

Netherlands (chapter 3). Finally, the combination of the data from the dataset and the historical context 

provides the opportunity to theorize about the choice of location and the various typology of shooting 

ranges (chapter 4). Three important factors had to be considered when constructing shooting ranges: 

safety, accessibility, and affordability. This resulted in a preference for specific landscape types and 

elements. In turn, these landscape locations influenced the typology of shooting ranges. The types can 

be classified into 11 groups based on the landscape in which they occur. In doing so, this study provides 

not only a guide for the future researcher in the form of a list of civilian shooting ranges but also a way 

to explain their location and shape. The limitations posed by the sources used meant that anything but 

all shooting ranges were located. Future research, using written sources, should focus on this.  
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Voorwoord 

Het pad dat tot de voltooiing van deze masterscriptie leidde, was lang en begon ongeveer een jaar voor 

de afronding. Luuk Keunen inspireerde mij om het onderwerp van civiele schietbanen in Nederland op 

te pakken. De materie was nog zo weinig ontsloten dat we samen een geschikte manier moesten 

vinden om een inventarisatie als deze tot een goed einde te brengen. Het gebruik van topografische 

kaarten om schietbanen op te speuren kwam al snel als beste methode uit de bus. Tijdens dit 

arbeidsintensieve proces is Luuk steeds een steun gebleven. Om die reden ben ik hem mijn dank 

verschuldigd. Omdat de inventarisatie na enkele maanden al een eind op weg was en potentie had, 

werd hij onderwerp van mijn masterscriptie Landschapsgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit 

Groningen. In Willemieke Ottens had ik me geen betere begeleider kunnen wensen. Door me niet te 

veel in een richting te duwen maar me vrij te laten en suggesties te doen heeft ze me geleerd hoe ik 

zelfstandig tot een goed onderzoek kon komen. Ik bedank haar ook voor haar positieve energie die me 

er doorhielp op moeilijke momenten. Anne Wolff, mijn tweede lezer, wil ik graag bedanken voor de 

snelle beoordeling. Ook naar mijn ouders gaat dank uit. Zij hebben me altijd gesteund in mijn keuzes 

en hun oprechte interesse in dit onderzoek inspireerde me om door te zetten. Ten slotte gaat mijn dank 

uit naar mijn vriendin die er steeds was met hulp, steun en advies, ondanks dat ze zelf ook een scriptie 

aan het schrijven was. Zonder al deze lieve mensen was dit onderzoek nooit geworden wat het nu is. 

Nogmaals dank aan allen.  

 

Sil Bouwmans 

Groningen, 2022 
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Hoofdstuk 1: Inleiding 

1.1 Aanleiding tot het onderzoek 

1.1.1  Een vergeten fenomeen  

7 oktober 1908: Het was heerlijk warm en zonnig weer op de schietbaan in de voormalige linie van 

Helpman naast de katholieke begraafplaats bij Groningen. Er heerste een gezellige drukte en een fraai 

gekostumeerde erewacht zorgde voor kleurrijke militaire ceremonies. Afgevaardigden van allerlei 

studentenverenigingen waren aanwezig en genoten van de festiviteiten. Toen om twaalf uur de zon zijn 

hoogste punt bereikte, begon de heer Wiersma, voorzitter van ‘Tyr’, zijn toespraak ter ere van het 

zilveren jubileum van de schietvereniging. ‘Tyr’ werd in 1883 met koninklijke goedkeuring opgericht 

en naast zustervereniging ‘Landsweerbaarheid’ stelde ook het rijk patronen aan de Groningse studenten 

beschikbaar. De schutters van ‘Tyr’ behielden goede banden met andere verenigingen, burgerlijke en 

militaire autoriteiten en de toekomst zag er volgens Wiersma dan ook fleurig uit. Na de toespraak van 

Wiersma klonken drie hoera’s voor Hare Majesteit de Koningin.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De restanten van de schietbaan in Helpman bestaan nog steeds maar zijn vrijwel onbekend en onbemind. 

Iedere Nederlander kent de zeventiende-eeuwse schuttersgilden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de 

schilderijen van Frans Hals en Rembrandts meesterwerk ‘De Nachtwacht’. Deze schuttersgilden 

 
1 ‘Een zilveren jubilée.’, Nieuwsblad van het Noorden (Groningen 8 oktober 1908) 2. 

Figuur 1: Leden van de Volksweerbaarheid bij het 10-jarig bestaan op de schietbaan in Helpman 
in 1910. Bron: https://www.beeldbankgroningen.nl/ 
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bestonden uit burgers die zichzelf geroepen voelden hun steden te beschermen tegen onrust van binnen 

en gevaar van buiten. Ook nu nog spreken deze zeer tot de verbeelding. Vooral in de katholieke 

provincies in het zuiden van het land vinden jaarlijks gildedagen plaats waarbij de moderne gildeleden 

op een kleiduif schieten, vendelzwaaien en tromwedstrijden houden.2 Het gaat hier echter om een 

zogenaamde invented tradition.3 Het zijn slechts gezelligheidsverenigingen die niet tot doel hebben 

daadwerkelijk het land te verdedigen. Tussen de opheffing van de oude schuttersgilden uit Rembrandts 

tijd en de oprichting van de folkloristische verenigingen zit ongeveer honderd jaar (1800 – 1900). Een 

rechtstreeks verband tussen die zeventiende- en achttiende-eeuwse burgerwachten en de twintigste-

eeuwse ‘gildebroeders’ is er dus niet. 

Het lijkt daardoor alsof de negentiende eeuw, en dan vooral vanaf 1830, door het ontstaan van het 

centraal bestuurde koninkrijk en de oprichting van een professioneel staand leger een groot hiaat is in 

de geschiedenis van de civiele schutterij in Nederland. Dit is echter allesbehalve waar. De traditionele 

zeventiende- en achttiende-eeuwse schutterijen hadden wel degelijk negentiende- en twintigste-eeuwse 

opvolgers in de vorm van weerbaarheidsverenigingen en schutterijen. Na het einde van de Franse tijd in 

1813 werd bijvoorbeeld het Reglement van algemeene volkswapening, landstorm en landsmilitie 

ingevoerd, waarmee het gemeentebesturen opgedragen werd om schutterijen te organiseren.4 Twee jaar 

later werd dit wettelijk verplicht.5 De politieke ontwikkelingen stonden namelijk niet stil en tijdens de 

gespannen internationale situaties in de negentiende en vroege twintigste eeuw bleef men vanuit de 

centrale overheid en het koningshuis een beroep doen op de burgers om in gevallen van nood hun 

vaderland te verdedigen. Naar aanleiding van maatschappelijke onrust vonden er in Nederland 

meermaals oproepen plaats voor het oprichten van weerbaarheidsverenigingen en burgerwachten door 

de koning.6 In de troonrede van 1866 stelde Willem III bijvoorbeeld dat:  

‘(…) Het doel van ons streven is , dat elk Nederlander weder ten allen tijde strijdvaardig zij, en 

daaronder verstaan wij, dat elk Nederlander zijn wapen niet alleen wete te dragen, maar dat hij 

het ook met vrucht wete te gebruiken, en het laatste kan alleen door langdurige oefening 

verkregen worden.’7  

 
2 ‘Tradities Noord-Brabantse schuttersgilden’, , Immaterieel Erfgoed 
[http://www.immaterieelerfgoed.nl/nl/brabantseschuttersgilden]. 
3 Een begrip dat werd gemunt door Eric Hobsbawm en Terence Ranger in 1983. Het gaat om symbolen en 
rituelen die zich ouder voordoen dan ze zijn om zo een identiteit te schapen. Feitelijk zijn ze daardoor een vorm 
van geschiedvervalsing. In: Hobsbawm, E.J.E.; Ranger, T.O. (red.) (1983): The Invention of Tradition, Cambridge 
University Press.  
4 Staatsblad 1813, no. 14. 
5 Namelijk middels de Wet tot het in werking brengen van art. 125 en 126 der grondwet omtrent de oprigting 
der schutterijen. Art. 125 en 126 der grondwet. Staatsalmanak 1815, p. 5-42. 
6 ‘Geschiedenis’, HSSK [https://www.hssk.nl/geschiedenis]. 
7 Vereniging Oud Scherpenzeel, ‘Stat rosa pristina, de roos van weleer …’ (zp 2013) 
[https://oudscherpenzeel.nl/wp-content/uploads/grebbelinie/de%20oude%20schietbaan.pdf]. 
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Oorzaak hiervan waren de toegenomen spanningen en Europa door de groeiende macht van Pruisen.8  

De techniek stond in de negentiende eeuw niet stil en de nieuwe burgerwachten verruilden hun 

schietpalen voor schietbanen, meestal voorzien van een kogelvanger en wallen. Doordat dit een groter 

gevaar voor de veiligheid van nietsvermoedende omstanders opleverde, verplaatsten ze hun 

oefenterreinen van de steden en dorpen naar de woeste gronden, uiterwaarden en andere verafgelegen 

oorden. Kortgezegd, ze trokken het landschap in. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2  Hoofdthema 

Deze scriptie poogt een eerste landelijke inventarisatie te zijn van de invloed die deze negentiende en 

twintigste-eeuwse voortzetting van de schutterij op het Nederlandse landschap heeft gehad. Daarbij gaat 

de aandacht uit naar de meest tot de verbeelding sprekende elementen: de schietbanen die in de periode 

1830 – 1940 overal in Nederland werden aangelegd. In het tweede hoofdstuk volgt een uitgebreide 

beschrijving van een schietbaan en de elementen die zich er op kunnen bevinden. Op dit moment is het 

belangrijk om te weten dat wanneer het op resten van schietbanen aankomt, het in vrijwel alle gevallen 

om aarden structuren gaat. Een schietbaan was in de meeste gevallen 100 tot 200 meter lang en had aan 

de lange zijden wallen om afwijkende kogels op te vangen. Aan het einde van de baan lag de kogelvanger 

die in sommige gevallen een ‘schietberg’ werd genoemd. Deze ving de kogels op die naast de schijf (het 

doel) belanden.  

 
8 Vereniging Oud Scherpenzeel, ‘Stat rosa pristina, de roos van weleer …’ (2013) 

Figuur 2: Een zeventiende-eeuwse schutterij. Schutters van de compagnie van kapitein Jan Claesz 
Vloos - Nicolaes Eliasz Pickenoy, 1642 (Rijksmuseum Amsterdam). Bron: Historiek.net 
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De aarden structuren die tot op de dag van vandaag herinneren aan het bestaan van deze schietbanen 

zijn nog altijd herkenbaar in het landschap, ondanks het feit dat ze door de vaak afgelegen locatie niet 

altijd eenvoudig te vinden zijn. De schietbanen leveren dus, als overblijfselen van deze vergeten periode 

van burgerparticipatie, een interessant onderwerp op voor inventarisatie. Omdat schriftelijke bronnen 

vaak ontbreken, wordt het fundament voor de inventarisatie gelegd door het nalopen van topografische 

kaarten, ondersteund door het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN). Voor het eerst wordt het 

daardoor mogelijk om schietbanen die door begroeiing lang verborgen zijn gebleven opnieuw te 

ontdekken.  

Geen enkele onderzoeksmethode is 100% effectief en ook deze niet. Uit schriftelijke en visuele bronnen 

zoals kamerstukken maar ook krantenadvertenties blijkt namelijk dat er veel meer schietbanen zijn 

geweest dan op de topografische kaarten staan. In veel gevallen zijn deze banen ook niet aan hun 

uiterlijke kenmerken of op het AHN te herkennen. In deze gevallen zal er dus een verder onderzoek 

moeten plaatsvinden, vooral gebaseerd op schriftelijk bronnen. Dit onderzoek is dus slechts een begin. 

Onderzoek met behulp van Delpher en gemeentelijke archieven, bijvoorbeeld naar 

Hinderwetvergunningen, levert naar alle waarschijnlijkheid nog meer vergeten schietbanen op. 

Niettemin is het een stevig fundament waaruit een aantal interessante patronen blijken die vragen 

oproepen, vooral over locatiekeuze en typologie. Door het analyseren van de gevonden schietbanen en 

hun landschappelijke locaties zal worden getracht om tot een theoretisering te komen waarbij 

geschiedenis, typologie en locatiekeuze met elkaar worden verbonden. Dit onderzoek zal daarmee 

hopelijk een basis zijn voor toekomstig onderzoek waarbij de nadruk bijvoorbeeld meer op schriftelijke 

bronnen zou kunnen liggen. 

Met deze eerste inventarisatie en analyse hoop ik daarvoor een impuls te geven. Het onderzoek naar 

deze fascinerende overblijfselen uit een bewogen periode in de Nederlandse geschiedenis snijdt namelijk 

aan tal van historische onderzoeksvelden. Het onderwerp verdient daarom ook meer aandacht. Deze 

inventarisatie kan daarvoor een eerste stap zijn, maar er is nog zoveel te doen! De resten liggen overal 

om ons heen, in bossen, op de heide en in de duinen en wachten om ontdekt te worden. 

1.2 Stand van het onderzoek 

1.2.1  Voorbehoud 

De beperkte tijd waarin een onderzoeker tot conclusies moet komen speelt helaas bij ieder onderzoek 

een rol en dus ook hier. Het aantal schriftelijke bronnen, bijvoorbeeld in de vorm van krantenartikelen 

en advertenties is enorm maar nauwelijks ontgonnen. Vooral vanwege de thematiek: de schietbaan in 

het landschap, en de arbeidsintensieve onderzoeksmethode moeten er beperkingen aan het onderzoek 

worden opgelegd. Ondanks het feit dat de landschappelijke restanten van een eeuw civiele weerbaarheid 

in Nederland, in de vorm van schietbanen, talrijk zijn, is er niet eerder een inventarisatie of andersoortig 

onderzoek naar deze landschapselementen uitgevoerd. Het optekenen van een uitgebreid 
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historiografisch overzicht van eerder onderzoek en actuele onderzoeksthema’s is dan ook maar tot een 

bepaalde mate mogelijk. Wel zijn er onderzoeken gedaan naar de geografie van gelijkaardige militaire 

relicten zoals verdedigingswerken.9 Ook militaire schietbanen zijn onderzocht zoals in de masterscriptie 

van Jos Swart over het landschap en erfgoed van militaire oefen- en schietterreinen.10 Onderzoek naar 

individuele schietbanen heeft plaatsgevonden door lokale amateurhistorici en zij hebben diepgravend 

werk geleverd, zoals het onderzoek dat Pieter Koolen deed naar de schietbaan bij Deurne en dat de vele 

aspecten van schietbanen uitgebreid belicht.11 Ook de schietbaan bij Veenhuizen is relatief uitgebreid 

onderzocht door Michiel van Wersch.12 Helaas zijn deze onderzoeken vaak beperkt toegankelijk. Waar 

mogelijk worden deze onderzoeken in deze scriptie wel aangehaald. Het in sommige gevallen 

amateuristische karakter dient daarbij voor lief te worden genomen omdat er simpelweg geen andere 

bronnen voor handen zijn. Dit geldt ook voor artikelen over de historie van individuele schietbanen die 

in lokale nieuwsbladen zijn verschenen, vaak in het kader van de ontdekking of restauratie van een 

voormalige baan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 Erik Meijles en Peter D. Groote, ‘Militaire geografie van Gelderland en Overijssel’, in: T. de Kruijf e.a. (red.), 
Atlas van historische verdedigingswerken in Nederland. Overijssel en Gelderland (zp 2019) 34–45; E. Meijles en 
P. Groote, ‘De militaire geografie van Noord Nederland’, in: T. de Kruijf e.a. (red.), Atlas van historische 
verdedigingswerken in Nederland: Groningen, Friesland, Drenthe (Utrecht 2013) 38; Wouter Gheyle en 
Bourgeois Ignace, ‘Vergeten linies: Antwerpse bunkers en loopgraven door de lens van Leutnant Zimmermann 
(1918)’, Streekgericht (2013). 
10 Jos Swart, ‘In land(schap)sbelang. Een interdisciplinair onderzoek naar landschap en erfgoed van militaire 
oefen- en schietterreinen in Nederland tussen 1815 en heden (aangevuld met een beheervisie militair erfgoed)’ 
(Masterscriptie Landschapsgeschiedenis Groningen 2019). 
11 Pieter Koolen, ‘Schietbaan bij de Barrier’, D’n Uytbeyndel (Deurne 2009). 
12 ‘Schietbaan Veenhuizen’, Genealogische website Warsage [https://warsage.nl/schietbaan-veenhuizen/]. 

Figuur 3: Het tracé van een oude schietbaan is weer zichtbaar gemaakt. Bron: 
https://www.rtvoost.nl/nieuws/329015/oude-schietbaan-op-markelose-berg-na-120-jaar-weer-zichtbaar 

 

https://www.rtvoost.nl/nieuws/329015/oude-schietbaan-op-markelose-berg-na-120-jaar-weer-zichtbaar
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Voor de afbakening van het onderzoeksonderwerp in ruimte en tijd is het daarnaast van belang om ook 

eerdere onderzoeken en standaardwerken te benoemen die zich hebben toegelegd op het schetsen van 

een tijdsbeeld van de negentiende en twintigste-eeuw. Hierbij wordt gekeken naar de politieke, sociale, 

culturele en uiteraard landschapshistorische omstandigheden waarin de civiele schietbanen konden 

ontstaan. Schietbanen worden in deze overzichtswerken nooit vernoemd, terwijl het hier toch om een 

belangrijk aspect van de negentiende en twintigste-eeuwse cultuurgeschiedenis gaat. Door schietbanen 

nu aan deze cultuurgeschiedenis te linken wordt het belang van de schutterijcultuur in deze periode 

onderstreept. Deze zou in toekomstige cultuurhistorische overzichtswerken ook meegenomen moeten 

worden.  

Omdat schietbanen om uiteenlopende redenen en in verschillende contexten werden aangelegd, is het 

noodzakelijk om naast standaardwerken een groot aantal verschillende bronnen te combineren om tot 

het juiste begrip van de context van een schietbaan te komen. Denk hierbij aan literatuur die de 

cultuurgeschiedenis van de negentiende en twintigste eeuw schetst zoals 1900: Hoogtij van de 

burgerlijke cultuur van Bank en Van Buren of landschapshistorische werken van Auke van der Woud 

die een goed overzicht geven van de landschappelijke en infrastructurele ontwikkeling tijdens de 

negentiende eeuw.13 Omdat de negentiende-eeuwse schutterijen hun oorsprong hebben in de overgang 

van de Republiek, via de Franse tijd, naar het Koninkrijk, is bijvoorbeeld ook De Rooys Republiek van 

rivaliteiten geschikt.14 Een baan kon zeer lang bestaan en in die tijd van gebruiker of functie wisselen. 

Dit dient tevens in overweging te worden genomen. Noodzakelijkerwijs is de keuze van gebruikte 

literatuur en bronnen daardoor breed. Het loopt uiteen van contemporaine literatuur, academische 

literatuur, primaire bronnen, stukken van amateurhistorici en hedendaagse krantenartikelen. Hieronder 

worden deze een voor een beschreven.   

1.2.2  Contemporaine literatuur 

Als eerste is het van belang om een overzicht te geven van de literatuur die is verschenen over civiele 

schietverenigingen. Het overgrote deel van deze literatuur is niet recent en ook niet van academisch 

niveau, annotatie en literatuurlijsten ontbreken bijvoorbeeld. Vanwege het gebrek aan academische 

bronnen moet er echter wel van deze literatuur gebruik worden gemaakt. Het boek Als ’t Moet uit 1959 

geeft bijvoorbeeld een overzicht van de geschiedenis van de Bijzondere Vrijwillige Landstorm (BVL).15 

Dit boek, enigszins propagandistisch, geeft een duidelijk historisch overzicht van de internationale en 

nationale ontwikkelingen die in 1918 leidden tot de oprichting van de BVL. De schrijvers plaatsen het 

 
13 Jan Bank en Maarten Van Buren, 1900 : Hoogtij van burgerlijke cultuur (Den Haag 2000); Auke Van der Woud, 
Het lege land. De ruimtelijke orde van Nederland 1798 - 1848 (negende druk; Amsterdam 2010); Auke Van der 
Woud, Een nieuwe wereld. Het ontstaan van het moderne Nederland (eerste druk; Amsterdam 2006); Auke Van 
der Woud, Het landschap de mensen (Amsterdam 2021). 
14 Piet De Rooy, Republiek van rivaliteiten. Nederland sinds 1813 (2e druk; Amsterdam 2005). 
15 Mr. A.B. Roosjen e.a. (red.), Als ’t Moet. November 1918 en de Bijzondere Vrijwillige Landstorm (’s 
Gravenhage 1959). 
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begin van deze ontwikkeling in het midden van de negentiende eeuw, toen de tegenstellingen tussen de 

Europese grootmachten zich verscherpten. Het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, de Russische 

Revolutie en de daardoor geïnspireerde communistische revoluties zoals bijvoorbeeld die van Troelstra 

in 1918, krijgen een hoofdrol.  

‘Als ’t Moet’ is daarmee een bruikbare bron om de opkomst van de BVL te verklaren maar de 

geschiedenis van eerdere weerbaarheidsverenigingen wordt achterwege gelaten. Daarnaast krijgen de 

schietbanen zelf geen aandacht. Voor informatie over de verenigingen die voor de BVL kwamen en de 

manier waarop zij hun schietbanen opzetten moet dus uit andere bronnen geput worden. Bronnen uit de 

periode zelf zijn in dat geval ook het meest geschikt. Men gaf bijvoorbeeld verenigingstijdschriften met 

beschrijvingen van activiteiten uit en de jubileumuitgaven daarvan geven een (sterk gekleurd) overzicht 

van de geschiedenis van de verenigingen.16 Daarnaast kunnen handleidingen inzicht geven in de 

organisatiestructuur en de manier waarop men schietbanen aanlegde.17 Voor deze opbouw van 

schietbanen en de reglementen waaraan deze gebonden waren, kan ook worden gekeken naar 

sporthandboeken die de juiste verhoudingen van moderne schietbanen beschrijven.18 Geschikte 

informatie is kortgezegd aanwezig maar deze moet wel uit een groot aantal contemporaine literatuur 

worden gefilterd.  

1.2.3 Academische literatuur 

Ten opzichte van contemporaine bronnen valt de hoeveelheid academische literatuur sterk tegen. 

Inventarisaties van militaire objecten hebben in eerdere studies plaatsgevonden, maar schietbanen zijn 

daarin tot nu toe niet opgenomen. In een door Hans Renes opgestelde lijst met landschapselementen, 

met daarin ook militaire elementen, worden schietbanen zelfs niet genoemd.19 Schietbanen komen 

vrijwel alleen in de academische literatuur voor wanneer het gaat over de ecologische waarden.20 In die 

gevallen gaat het overigens over militaire schietbanen die op gesloten oefenterreinen liggen. Deze banen 

zijn niet met hun civiele equivalenten te vergelijken vanwege hun grootte en geringere aantal. Tevens 

hebben ze een andere sociale geschiedenis en liggen ze in een andere landschappelijke context. 

 
16 Bijvoorbeeld: C.M.J. Muller Massis, Een Weerbaar Volk (Schiedam 1900); Gos. de Voogt, (red.), Feestnummer 
van Allen Weerbaar. Ter gelegenheid van het Tienjarig Bestaan der Vereeniging Volksweerbaarheid (Schiedam 
1910). 
17 Bijvoorbeeld: Bern. J.F. Meijer, De Administratie der Vrijwillige Burgerwacht (Alphen aan den Rijn 1921); G. F. 
Boulogne, De Bijzondere Vrijwillige Landstorm (Sneek 1922); G. F. Boulogne, Handleiding ten behoeve van den 
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm (vierde, gewijzigde druk; ’s Gravenhage 1937); W.J.M. Linden, De Vrijwillige 
Landstorm (Alphen aan den Rijn 1922); Diverse auteurs, Vereeniging Volksweerbaarheid. Haar werken en 
streven (Amsterdam 1901). 
18 P.W. Scharroo en J. Wils, Gebouwen en terreinen voor gymnastiek, spel en sport (Amsterdam 1925). 
19 J. Renes, Historische landschapselementen: een lijst met definities en literatuur. (Wageningen 1992), 
Wageningen. 
20 M. Hornman en R. Haveman, ‘Flora en fauna op militaire oefenterreinen.’, De Levende Natuur 102 (2001) 
173–176. 
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Schietbanen worden ook vaak genoemd in archeologische onderzoeken wanneer deze in het 

onderzoeksgebied voorkomen maar deze hebben nooit de schietbaan zelf als onderwerp.21  

In het geval van fysieke schietbanen en hun ligging in het landschap is er dus geen enkele eerder 

academisch onderzoek voor handen. Dit geldt wel voor de meer sociale en militair historische literatuur 

over de opkomst van de civiele weerbaarheid, vooral in de werken van Wim Klinkert, bijvoorbeeld over 

A.E. Dudok van Heel, pleitbezorger voor een weerbaar Nederland, of over de militarisering van de 

burgers naar aanleiding van de Eerste Wereldoorlog.22 Deze artikelen zijn zeer geschikt om de politieke 

en sociale ontwikkelingen te schetsen die in de negentiende en twintigste eeuw leidden tot de 

aantrekkingskracht van de civiele weerbaarheid maar gaan voorbij aan zowel de schietbaan op zich als 

de overwegingen die tot de locatiekeuze van de banen leidden. Academische literatuur zal dus vooral 

dienen voor het schetsen van een tijdsbeeld en niet voor het toelichten van de ontwikkelingsgeschiedenis 

en locatiekeuze van schietbanen. Lokale historici kunnen hieraan een grotere bijdrage leveren.  

 

1.2.4 Werken van amateurhistorici 

Ondanks het feit dat civiele schietbanen een nationaal fenomeen zijn, zijn de enige diepgravende 

onderzoeken die ernaar verricht zijn van lokale of individuele aard. Dergelijke onderzoeken worden 

uitgevoerd door lokale (amateur-)historici en gepubliceerd in het lokale historische tijdschrift. Hierdoor 

 
21 ir. E.H. Boshoven en RAAP Archeologisch Adviesbureau, Voormalige schietbanen en handgranatenbaan Eder 
Heide, gemeente Ede; archeologisch vooronderzoek: bureauonderzoek en karterend booronderzoek (zp 2015). 
22 Wim Klinkert, ‘A.E. Dudok van Heel (1859-1924). Een koopman strijdt voor weerbaar Nederland’, Leidschrift 
32 (2017); Wim Klinkert, ‘A Dutch mass army? Dutch liberal ideas and practices to enlarge the Army, 1914–
1922’, First World War Studies 2 (2011) 233–248. 

Figuur 4: Opeenvolging van schietpoorten op de oude schietbaan van Scherpenzeel. Bron: oudscherpenzeel.nl 
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zijn deze onderzoeken niet goed vindbaar. Ze zijn echter wel zeer bruikbaar omdat de geschiedenis van 

individuele banen uitgebreid uit de doeken wordt gedaan. Deze lokale geschiedenissen zijn daarbij zeker 

geschikt om inzichten aan op te doen die een bijdrage kunnen leveren aan de civiele schietbaan als 

nationaal fenomeen. Wie zijn de initiatiefnemers? Wat is de sociale geschiedenis van de baan, en voor 

dit onderzoek van het grootste belang: waarom ligt de baan waar hij ligt?  

Deze lokale artikelen zijn niet via de gangbare methoden te vinden. Ze worden immers niet in 

wetenschappelijke tijdschriften gepubliceerd. Om ze te vinden is het dus van belang om gericht te 

zoeken. Wanneer er met behulp van de topografische kaart een schietbaan wordt gevonden, loont het 

dus om gericht te kijken of er over deze specifieke baan in deze specifieke gemeente iets gepubliceerd 

is. In sommige gevallen kan het ook om een artikel in het lokale weekblad gaan, maar ook deze 

informatie is waardevol. Een voorbeeld van een goed artikel is het artikel ‘De oude schietbaan’ dat werd 

gepubliceerd op de lokale historische website van Scherpenzeel.23 Lokale (historische) websites leveren 

daarnaast vaak veel beeldmateriaal op dat belangrijke informatie kan verschaffen over de 

landschappelijke ligging van de schietbanen zoals de baan op landgoed De Biesterije bij Rijssen of de 

gerestaureerde schietbaan bij Frederiksoord.24 Het aantal lokale historische publicaties is vele malen 

groter dan de academische en is in dit geval dus een potentiële schatkamer voor de onderzoeker. 

1.3 Probleemstelling 

1.3.1  Inleidend 

Het gebrek aan eerder onderzoek en inventarisaties van deze restanten die overal in Nederland in grote 

aantallen te vinden zijn, is dus een gemis. Uit de hier uitgevoerde inventarisatie blijkt dat er in de 

negentiende en twintigste eeuw in Nederland immers honderden schietbanen aangelegd door de burgerij. 

Deze werden gebruikt voor plezier (vaak op landgoederen) maar ook voor weerbaarheidstraining van 

burgers zodat ook zij hun land konden verdedigen in het geval van een vijandelijke invasie of 

binnenlandse onrusten. Deze schietbanen staan in een lange traditie van burgerlijke weerbaarheid die 

zijn oorsprong heeft in de middeleeuwse en vroegmoderne schutterijen. Het gaat hier dus om waardevol 

en typisch Nederlands erfgoed. Het feit dat dit erfgoed vrijwel geen bekendheid geniet en nog nooit op 

nationale schaal geïnventariseerd is, leidt er echter toe dat het erfgoed gevaar loopt. Om de restanten te 

kunnen behouden moet men immers eerst weten wat het precies is en waar ze liggen. In deze scriptie 

wil ik voor het eerst een landelijke inventarisatie van dit landschappelijk, cultureel en sociaal erfgoed 

 
23 Vereniging Oud Scherpenzeel, ‘De oude schietbaan. Van oefenterrein tot natuurgebied’ (zp 2018) 
[https://oudscherpenzeel.nl/wp-content/uploads/Op%20de%20foto/De%20oude%20schietbaan.pdf]; 
Vereniging Oud Scherpenzeel, ‘Stat rosa pristina, de roos van weleer …’ (zp 2013) 
[https://oudscherpenzeel.nl/wp-content/uploads/grebbelinie/de%20oude%20schietbaan.pdf]. 
24 ‘Oude schietbaan Rijssen – Alles over Rijssen en omgeving’, [https://www.ditisrijssen.nl/oude-schietbaan-
rijssen/]; ‘Schietbaan Frederiksoord na 140 jaar heropend’, (zp 2011) 
[https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/53618/schietbaan-frederiksoord-na-140-jaar-heropend]. 
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uitvoeren. Om erachter te komen wat nu eigenlijk het verhaal van dit erfgoed is, wordt deze data tevens 

geanalyseerd. 

1.3.2  Hoofdvraag en doelstelling 

Dit leidt tot een elementaire maar noodzakelijke hoofdvraag die erop gefocust is dit onderwerp voor het 

eerst te ontsluiten. Wat zijn civiele en particuliere schietbanen, waar liggen ze en wat vertellen typologie 

en de landschappelijke ligging die daarmee verband houdt over de geschiedenis van de Nederlandse 

civiele schietbanen in de periode 1830-1940? Doel is daarbij niet het verdiepen of bevragen van 

bestaande kennis maar het aanleggen van een noodzakelijke en grootschalige inventarisatie en analyse 

van de gevonden resultaten die meer diepgravend onderzoek in de toekomst mogelijk maakt. Omdat het 

om landschappelijke elementen gaat, ligt de nadruk dan ook op de landschappelijke ligging en de 

typologie die daarmee verband houdt. Het fenomeen ‘schietbaan’ kan door het ontwikkelen van een 

beredeneerde typologie die zijn oorsprong heeft in de landschappelijke omstandigheden waarin de baan 

werd opgericht, concreter worden gemaakt. Hiermee kan een regionale diversiteit en mogelijke 

individuele uniciteit binnen de honderden schietbanen worden aangetoond. Een rijk historisch fenomeen 

wordt hiermee ontsloten. 

Uiteindelijk leidt dit onderzoek naar een uitgebreide dataset waarin zo veel mogelijk (verdwenen) 

restanten van civiele schietbanen in Nederland zijn opgenomen. Hierin wordt per schietbaan data 

opgenomen, namelijk de datum van oprichting, grootte, status (bestaand, vervallen, verdwenen), 

gebruikers, landschappelijke ligging en eventuele gerelateerde bronnen. Naast deze dataset wordt de 

gevonden informatie geanalyseerd om daarbij tot een theoretisering te komen van het verband tussen 

chronologie, typologie en landschappelijke ligging. Het eindresultaat zal daarmee een fundament 

vormen voor toekomstig onderzoek naar civiele schietbanen in Nederland. Het kan tevens dienen als 

naslagwerk voor onderzoekers naar civiele schietbanen op regionaal of plaatselijk niveau. Het publiek 

toegankelijk maken van de dataset is daarbij ook een mogelijkheid. Als deze verder kan worden 

aangevuld is het mogelijk de kennis over dit landelijke fenomeen in de toekomst te blijven uitbreiden.  

1.4 Theoretisch kader 

1.4.1  Eigen theoretisering 

Omdat er nog niet eerder onderzoek is gedaan naar civiele schietbanen in een landelijke context is er 

nog geen theorie ontwikkeld die de datering en typologie aan de landschappelijke ontwikkeling van de 

schietbanen koppelt. In dit onderzoek wordt om die reden met een eigen voorlopige theoretisering 

gewerkt die is gebaseerd op de analyse van een proef-inventarisatie waarin de provincies Gelderland, 

Noord-Brabant en Limburg zijn opgenomen. Door de landschappelijke diversiteit binnen deze 

provincies en de duidelijke typologische verschillen tussen de schietbanen die uit deze eerste 
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inventarisatie voortkomen is het mogelijk om een voorlopige, op landschappelijke ligging, gebaseerde 

typologie op te zetten.  

De landschappelijke ligging van civiele schietbanen is zeer divers. Het lijkt er echter op dat er een 

duidelijke samenhang is tussen het landschapstype waarin de banen zijn aangelegd en de locatiekeuze 

en typologie van de banen. In veel gevallen wijkt men namelijk van het standaardtype af en past men 

zich aan de plaatselijke landschappelijke omstandigheden aan. Die zijn niet alleen beperkend maar 

bieden duidelijk ook kansen. Stuifduinen en dijklichamen zijn uitstekende kogelvangers, holle wegen 

zijn zeer geschikt om afwijkende kogels tegen te houden. Niet alleen uit locatie, ouderdom en gebruik 

maar ook uit de typologie blijken daarmee opvallende patronen. De verschillende verschijningsvormen 

lijken daarmee in eerste instantie een gevolg van de terreinkeuze. Alle verdere karakteristieken komen 

daaruit voort. Gebaseerd op landschappelijke ligging zijn een elftal categorieën opgesteld die ieder een 

typische vorm van een schietbaan lijkt op te leveren: vlakke heide, reliëfrijke heide, bossen, dijken, 

duinen, cultuurland en tuinen, stuwwallen, steilwanden, holle wegen en erosiegeulen, groeves en 

fortificaties.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.2  Ontbreken van schietbanen 

Uit de bovenstaande theoretisering blijken duidelijke verschillen tussen schietbanen die voortkomen uit 

de landschappelijke locatiekeuze. Het gebrek aan schietbanen kan ook als onderdeel van deze 

theoretisering worden beschouwd. Als men in een gebied immers geen schietbanen vindt, is het mogelijk 

Figuur 5: Restanten van een militaire schietbaan op de heide bij Venlo. Heidegebieden waren zeer 
geschikt voor de aanleg van schietbanen. Bron: rijksvastgoedbedrijf.nl 
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dat dit een landschappelijke oorsprong heeft. Het feit dat er zich relatief weinig schietbanen in de 

agrarische veenlandschappen en verveningslandschappen bevinden, zou voort kunnen komen door de 

landschappelijke openheid en het gebrek aan woeste grond die een veilige plaatsing van de banen 

onmogelijk maken. Andere mogelijke redenen mogen echter niet uitgesloten worden. Sociale 

omstandigheden of de nabijheid van reeds bestaande schietbanen in de grote steden in het westen zijn 

ook een mogelijke reden voor het gebrek aan banen in het agrarische veenlandschap. 

 

1.5 Onderzoeksthema’s en onderzoeksvragen 

1.5.1  Wat, waar, waarom? 

Het feit dat er in dit onderzoek gepionierd wordt rechtvaardigt simpele fundamentele vragen, namelijk: 

Wat? Waar? Waarom? Ten eerste, wat zijn civiele schietbanen en wat is hun historie? Daarna, waar 

liggen de resten van civiele schietbanen en in welke staat zijn ze? En afsluitend, waarom liggen de 

schietbanen waar ze liggen en zijn de typologie, chronologie, ligging en de huidige staat gebaseerd op 

geografische kenmerken? Deze deelvragen bouwen op elkaar voort en vormen tevens de drie 

methodologische onderdelen van het onderzoek, respectievelijk literatuur- en archiefonderzoek, 

inventarisatie en afsluitend de combinatie van het voorgaande en de analyse van die informatie. Aan 

iedere deelvraag wordt een hoofdstuk gewijd. Omdat deze deelvragen vrij globaal geformuleerd zijn, 

zijn ze uiteraard onderverdeeld in sub-vragen. Hieronder worden de deel- en subvragen opgenoemd en 

toegelicht. 

 

1.5.2  Deelvragen hoofdstuk 2 – Wat? 

In het tweede hoofdstuk wordt getracht een cultuur- en landschapshistorische achtergrond te geven bij 

het fenomeen civiele schietbaan. De belangrijkste vragen zijn: wat zijn civiele schietbanen en wat is hun 

historie? Het hoofdstuk is verdeeld in drie delen, een over het culturele en historische aspect van civiele 

schietbanen, een over de ontwikkeling van het Nederlandse landschap in de negentiende eeuw en een 

over de typologie van schietbanen. In het eerste deel wordt ingegaan op de chronologie van civiele 

schietbanen en hun culturele oorsprong. Van de schuttersgilden uit de zestiende tot de achttiende eeuw, 

naar de particuliere banen en weerbaarheidsverenigingen in de negentiende, en de burgerwachten in de 

twintigste eeuw. Ten slotte zal ook het verval van de civiele schietbanen na de Tweede Wereldoorlog 

worden beschreven. De informatie voor dit deel berust hoofdzakelijk op literatuur- en archiefonderzoek 

naar voren komen.  

De ontwikkeling van het Nederlandse landschap en de sterke uitbreiding en verbetering van de 

infrastructuur in deze periode komen in het tweede deel aan bod. Door de grootschalige ontginningen, 
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de groei van de steden en infrastructuur zoals goede wegen en de nieuwe spoorwegen werd de openbare 

ruimte ‘genationaliseerd’, ontstond er een trek van de stedelijke bevolking naar buiten en werden 

voorheen afgelegen locaties bereikbaar. Heidegebieden bijvoorbeeld, die vanwege hun verlatenheid 

relatief veilig waren, waren uitstekende locaties voor de aanleg van schietbanen. Deze konden nu tevens 

goed bereikt worden.  

Het derde deel van dit hoofdstuk gaat over de typologie van de banen. Er worden drie vragen gesteld. 

Ten eerste, hoe ziet een schietbaan er uit? Hierin worden alle onderdelen van een typische civiele 

schietbaan beschreven. Door de invloed van de plaatsgebonden omstandigheden, bijvoorbeeld door 

ondergrond, hebben zich verschillende typen ontwikkeld als variaties op het ideaaltype. Deze komen bij 

de tweede vraag aan bod. Als laatste is er de factor tijd: de schietbanen ontwikkelen zich, zowel door 

technische vooruitgang als culturele factoren. Bij de derde vraag wordt die ontwikkeling geschetst.  

1.5.3  Deelvragen hoofdstuk 3 – Waar? 

Hoofdstuk 3 stelt eveneens twee vragen die gecombineerd worden binnen een inventarisatie. Er wordt 

gekeken naar waar de civiele schietbanen liggen en in welke staat ze zijn. Aan de hand van historisch 

kaartmateriaal, het AHN, historische luchtfoto’s en Delpher zal er een inventarisatie worden uitgevoerd 

van de locaties van voormalige civiele schietbanen. Daarnaast zal worden gekeken in welke staat de 

restanten van de schietbanen zijn. Elke schietbaanlocatie wordt toegevoegd aan een GIS-shapefile 

waaraan tevens informatie wordt gekoppeld. Het gaat hier om de volgende attributes:  

-  Het aantal afzonderlijke banen dat een complex kent 

- Het bouwjaar (of eerste jaar waarin de baan in de bronnen opduikt)  

- De huidige staat waarin de baan verkeert in de categorieën: bestaand, vervallen en 

verdwenen 

- De gemeente en provincie waar de baan ligt 

- De locatieomschrijving zoals bodem, hoogte etc. om zo de landschappelijke categorie 

te bepalen 

Aan de hand van de dataset die hiermee wordt opgebouwd kan op een drietal niveaus de locatie en de 

staat van de schietbanen worden geanalyseerd. Ten eerste het landelijk niveau. Hoe is de spreiding over 

het land? Dan op regionaal niveau, waarbij wordt gekeken naar de locatiekeuze binnen een provincie. 

Ten slotte op lokaal niveau. Op welke specifieke locatie ligt de schietbaan en welke kenmerken heeft 

die locatie? Ook voor de staat waarin de schietbaan verkeert, kan de locatie op deze drie niveaus 

interessante inzichten opleveren.  
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1.5.4  Deelvragen hoofdstuk 4 – Waarom? 

Het afsluitende hoofdstuk combineert de kennis die in de vorige twee hoofdstukken is verzameld. Het 

doel is daarbij het samenbrengen van de cultuurhistorische informatie en de resultaten van de 

inventarisatie. In dit hoofdstuk wordt getracht de hoofdvraag van de scriptie te beantwoorden, namelijk: 

waarom liggen de schietbanen waar ze liggen? Zijn de typologie, chronologie, ligging en staat gebaseerd 

op geografische of culturele motieven? Om dit mogelijk te maken wordt deze in drie deelvragen 

opgeknipt. Aan de hand van de bouwstenen uit de dataset (locatiekeuze, typologie en chronologie) tracht 

ik tot antwoorden te komen op de onderstaande twee deelvragen.  

Ten eerste: Welke geografische kenmerken spelen een rol bij de aanleg (locatie, typologie, chronologie) 

van de schietbanen? De dataset kan hierbij gecombineerd worden met bodem-, landschaps- en 

historische kaarten. Daarop volgend de vraag: welke culturele factoren hebben invloed op de aanleg 

(locatie, typologie, chronologie)? Bij het beantwoorden van deze vraag wordt gebruik gemaakt van het 

theoretische deel uit hoofdstuk 2. In de derde deelvraag wordt naar de staat van de overgebleven banen 

gekeken: Is de huidige staat waarin de schietbaan verkeert het gevolg van geografische of culturele 

kenmerken? In andere woorden, waarom is hij  nog te vinden? Hiervoor moet worden gekeken naar 

waar de meeste schietbanen zijn behouden en waarom dit zo is?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 6: Op AHN-hillshade zijn de restanten van schietbanen vaak nog duidelijk te 
herkennen, zoals hier bij Delden. 
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1.6 Bronnen en onderzoeksmethoden 

1.6.1.  Verschillende onderzoeksmethoden 

Zoals eerder gezegd heeft ieder hoofdstuk een eigen methode, namelijk literatuur- en archiefonderzoek, 

inventarisatie en analyse. Uiteraard vallen deze door het gebruik van een groot aantal verschillende 

bronnen uiteen in kleinere methodologische onderdelen. Het overgrote deel van de bronnen die gebruikt 

wordt, is visueel ofwel tekstueel. De gebruikte methoden sluiten hierop aan.  

1.6.2  Onderzoeksmethoden – hoofdstuk 2 

Dit hoofdstuk heeft twee methodologische onderdelen, namelijk literatuuronderzoek door het zoeken 

naar en verwerken van relevante eigentijdse literatuur via bibliotheken. Het gaat hier zowel om fysieke 

als digitale bibliotheken zoals de Digitale Bibliotheek van Nederlandse Letteren (DBNL). Daarnaast 

wordt er archiefonderzoek gedaan. Het gaat daarbij om het zoeken naar en verwerken van aan de 

schietbanen en gebruikers gerelateerde contemporaine bronnen via archieven.  

1.6.3  Onderzoeksmethoden – hoofdstuk 3   

De meest uiteenlopende onderzoeksmethoden zijn in dit hoofdstuk te vinden. Ten eerste gaat het om het 

bestuderen van historische kaarten, in dit geval vooral kaartmateriaal van individuele banen zoals 

bouwtekeningen via archieven, beeldbanken, ‘Topotijdreis’ en GIS. Per provincie worden de gemeenten 

alfabetisch afgewerkt. Hiervoor worden een vaste kaartschaal en vaste kaartseries gebruikt. Op de 

topografische kaarten zijn schietbanen in de meeste gevallen goed herkenbaar en worden aangeduid met 

‘schietbaan’. In de gevallen dat dit niet gebeurt, wordt er gekeken naar uiterlijke kenmerken, 

bijvoorbeeld een rechte strook met een ‘bult’ aan een zijde.  Deze cartografische informatie is niet in 

alle gevallen volledig en moet daarom worden aangevuld door contemporaine verwijzingen naar 

schietbanen. Dit kan door het zoeken naar en verwerken van gerelateerde krantenartikelen op Delpher. 

Als aanvulling op de schriftelijke bronnen wordt er voor de individuele schietbanen waarbij deze voor 

handen zijn ook gebruik gemaakt van gerelateerde visuele bronnen zoals tekeningen, ansichtkaarten, 

foto’s etc. die te vinden zijn via beeldbanken.  

Doel is het lokaliseren van historische schietbanen in GIS met behulp van historische kaarten. Dit 

gebeurt per gemeente en per provincie. Sommige banen staan niet op topografische kaarten. Het 

bevragen van Delpher levert echter vaak krantenartikelen die kunnen helpen bij het lokaliseren van deze 

banen. Wanneer dit lokaliseren niet lukt wordt de baan opgenomen in de lijst met onbekende 

schietbanen. Nadat een baan is gelokaliseerd en de relevante informatie is gevonden, wordt er begonnen 

met het intekenen van de gevonden schietbanen in een GIS shapefile en het toekennen van attributes 

gebaseerd op de literatuur, contemporaine bronnen en eigen inzicht.  
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1.6.4  Onderzoeksmethoden – hoofdstuk 4 

In dit laatste hoofdstuk wordt de gevonden informatie uit de literatuur, contemporaine schriftelijke en 

visuele bronnen uit hoofdstuk 2 gecombineerd met de aangelegde dataset en GIS kaarten zoals 

historische topografische kaarten, landschaps- en bodemkaarten etc. die gebruikt zijn in hoofdstuk 3.  

Doel is daarbij om tot een analyse te komen van de typologie gebaseerd op de landschappelijke ligging 

van de schietbanen. Daarnaast worden Handelingen van de Eerste en Tweede Kamer als digitaal 

archiefstuk geraadpleegd. Dit geeft een beeld van de kijk en de invloed die de overheid had en probeerde 

uit te oefenen op de aanleg van civiele schietbanen.  

1.6.5.  Kort overzicht van de gebruikte bronnen 

Enkele academische bronnen en contemporaine literatuur die in deze scriptie worden aangehaald: 

Abel, F.E.L.A., I. Landstormwet, II. Landstorm-Besluit, III. Landstorm-Instructie (’s 

Gravenhage 1913). 

Bank, Jan, en Maarten Van Buren, 1900 : Hoogtij van burgerlijke cultuur (Den Haag 2000). 

Boulogne, G. F., De Bijzondere Vrijwillige Landstorm (Sneek 1922). 

———, Handleiding ten behoeve van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm (vierde, 

gewijzigde druk; ’s Gravenhage 1937). 

De Rooy, Piet, Republiek van rivaliteiten. Nederland sinds 1813 (2e druk; Amsterdam 2005). 

Douma, Klaasje, ‘De adellijke jacht op Brabantse landgoederen in de negentiende en 

twintigste eeuw’, in: Conrad Gietman e.a. (red.), De jacht. Een cultuurgeschiedenis van jager, 

dier en landschap. Adelsgeschiedenis XX (Hilversum 2021) 104–120. 

Haartsen, A., en N. Brand, Ontgonnen verleden. Regiobeschrijvingen provincie Groningen. 

Serie Ontgonnen Verleden (Ede 2009), Ede. 

 

Roosjen, Mr. A.B. e.a., (red.), Als ’t Moet. November 1918 en de Bijzondere Vrijwillige 

Landstorm (’s Gravenhage 1959). 

Snapper, F., ‘De schutterijen’, Militaire Spectator 1 (1974) 17–27. 

Van der Woud, Auke, Een nieuwe wereld. Het ontstaan van het moderne Nederland (eerste 

druk; Amsterdam 2006). 

———, Het landschap de mensen (Amsterdam 2021). 

———, Het lege land. De ruimtelijke orde van Nederland 1798 - 1848 (negende druk; 

Amsterdam 2010). 

Wessels, Leon, ‘De jacht. Een cultuurhistorische inleiding’, in: Conrad Gietman e.a. (red.), De 

jacht. Een cultuurgeschiedenis van jager, dier en landschap. Adelsgeschiedenis XX 

(Hilversum 2021) 9-39. 

 

 

Om de bestuurlijke kijk op de aanleg van schietbanen te schetsen wordt gebruik gemaakt van 

Handelingen van de Eerste en Tweede Kamer, zoals: 
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Handelingen Tweede Kamer 1904-1905 23 december 1904, 39ste VERGADERING. — 23 

DECEMBER 1904. 2. Vaststelling der Staatsbegroting voor het dienstjaar 1906. (Algemeene 

beraadslaging over hoofdstuk VIII.) 

Handelingen Tweede Kamer 1866-1867 27 mei 1867, 72STE ZITTING. — 27 MEI. 46. 

Regeling der Schutterijen. (beraadslaging over de artikelen ) 

Handelingen Tweede Kamer 1908-1909 14 december 1908, 44ste VERGADERING. 

Vaststelling van de Staatsbegrooting voor 1909. 14 DECEMBER 1908. (Algemeene 

beraadslaging over hoofdstuk VIII.) 

Handelingen Tweede Kamer 1936-1937 10 december 1936, 32ste VERGADERING. — 10 

DECEMBER 1936. 2. Vastst. v. hfdst. VIII (Dep. v. Def.) voor 1937. — 115. Wijz. en verh. v. 

hfdst. XIII (Defensie-uitgaven N.-I.) voor 1936. 

 

De beperkingen van het bronnenmateriaal leidt ertoe dat een groot deel van de conclusies die in dit 

onderzoek worden getrokken, gebaseerd zijn op het vergelijken en interpreteren van beeldmateriaal in 

de vorm van historische foto’s en topografische kaarten in combinatie met het AHN en de 

locatiegegevens uit de dataset. De conclusies die hieruit voortkomen zijn zo goed mogelijk onderbouwd, 

maar niet onfeilbaar.  
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Hoofdstuk 2: Wat zijn civiele schietbanen en wat is hun historie? 

2.1 Inleidend 

Dit hoofdstuk bestaat uit drie thematische delen die met elkaar het verhaal vertellen van de civiele 

schutterij, het tijdsbeeld van de negentiende en begin van de twintigste eeuw en de landschappelijke 

ontwikkelingen die toen plaatsvonden. Daarnaast gaat het in op wat een schietbaan nu precies is en uit 

welke onderdelen hij bestaat. Het begint met de geschiedenis van de civiele schutterij in Nederland. 

Hierin worden de voorlopers van de negentiende-eeuwse schutterij, particuliere schietbanen en de 

geschiedenis van de Bijzondere Vrijwillige Landstorm uitgebreid uit de doeken gedaan omdat deze 

verantwoordelijk zijn voor de aanleg van de meeste schietbanen. Het tweede deel beschrijft de 

landschappelijke ontwikkeling in de negentiende eeuw. Deze ontwikkeling maakte de aanleg van 

schietbanen in voorheen onbereikbare gebieden mogelijk. Hoe zulke schietbanen er uitzagen wordt 

behandeld in het laatste deel. Hier wordt de schietbaan onderdeel voor onderdeel ontleed.  

DEEL I – GESCHIEDENIS VAN DE CIVIELE SCHUTTERIJ 

2.2 Voorlopers 

Schutterijen hebben een lang en interessant verleden dat is verweven met de geschiedenis van 

Nederland. Het gaat hier echter ook om een internationaal fenomeen dat door geheel Europa 

voorkwam.25 De oorsprong ervan lag bij de eenvoudige wens van burgers om hun stad of dorp te 

beschermen tegen invallen van buitenaf of het handhaven van de orde bij interne aangelegenheden.26 

Leden van de schutterijen waren gildeleden en geen soldaten of huurlingen. Omdat professionele 

ordehandhavingsdiensten in de middeleeuwen en vroegmoderne tijd nog niet bestonden was men in 

 
25 Stan Krolicki, ‘SCHUTTERSGILDEN IN VLAANDEREN, BELGIË EN EUROPA’ (zp 2019). 
26 Auteur: Redactie, ‘Schutterij en schuttersgilde - Gewapende korpsen’, Historiek 
[https://historiek.net/schutterij-schuttersgilde-betekenis/82016/]. 

Figuur 7: Een zeer 
vroege schietbaan. 
Leden van een 
schutterij oefenen met 
een kruisboog. Hier zijn 
al maatregelen ter 
bescherming genomen, 
bijvoorbeeld in de vorm 
van een ‘pijlenvanger’ 
en houten schermen.  
Anonieme houtsnede 
uit de zeventiende 
eeuw. Bron: Collectie 
Rijksmuseum. 
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dorpen en steden dus op zijn eigen burgers aangewezen.27 Door het feit dat een wapenuitrusting niet 

goedkoop was, waren leden van een schutterij wel van gegoede komaf.28  

 

  

 

Een schutterij moest voortdurend voorbereid 

zijn op calamiteiten en om die reden was 

oefening dan ook noodzakelijk. Deze 

oefeningen hadden tevens een sociaal 

karakter. In de steden werden ze gehouden op 

speciaal daarvoor aangelegde schietbanen, de 

zogenaamde ‘doelen’ (zie fig. 8) die zowel 

overdekt of in de open lucht konden liggen.29 In het laatste geval ging het om langwerpige banen die 

dicht tegen de stadswallen aanlagen om het gevaar van verdwaalde pijlen van kruisbogen en later kogels 

zo klein mogelijk te maken. Een duidelijk voorbeeld van doelen is te herkennen op de stadskaart van 

Gouda door Frederik de Wit uit de zeventiende eeuw (zie fig. 8). Een groot aantal Nederlandse steden 

had doelen. Hieraan herinneren tegenwoordig nog straatnamen.30  

In dorpen op het platteland maakte men naast doelen ook gebruik van schietbomen of schietpalen. Men 

schoot hier niet horizontaal maar recht omhoog, richting een doel dat zich boven op een paal bevindt. 

Hedendaagse folkloristische schutterijen gebruiken hetzelfde principe.31 Evenals bij de doelen was men 

zich bewust van het gevaar dat schietbomen vormden voor de omgeving. Om die reden werden ook deze 

exercitieterreinen op een meer veilige locatie, vaak net buiten het dorp, geplaatst. Onderstaande 

afbeelding toont de locatie van een schietpaal (Schietp.l) bij het Gelderse dorp Ulft (zie fig. 9). Net zoals 

in de steden hadden schutterijen op het platteland een belangrijke ontmoetingsfunctie: er werden feesten 

georganiseerd en een drinkgelegenheid was dan ook nooit ver weg.32  

 
27 ‘Tradities Noord-Brabantse schuttersgilden’, Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland 
[http://www.immaterieelerfgoed.nl/nl/brabantseschuttersgilden]. 
28 Redactie, ‘Schutterij en schuttersgilde - Gewapende korpsen’. 
29 ‘Doelen, schutterij en exercitiegenootschap’, [https://www.stadvollenhove.nl/index.php/cultuur/104-
doelen-schutterij-en-exercitiegenootschap]. 
30 Ibidem. 
31 Schutterij Thorn, ‘ONDERDELEN SCHUTTERIJ’, Schutterij Sint Michael en Sint Ansfried Thorn 
[https://schutterijsintmichaelensintansfriedthorn.nl/onderdelen-schutterij/]. 
32 ‘De schutterij’, [http://www.sint-petrus.nl/index.php/geschiedenis/watiseenschutterij]. 

Figuur 8: De doelen van Gouda zoals te zien op een 
fragment uit de kaart van Frederik de Wit uit 1649 
en/of 1700-1728. Bron: Collectie Rijksmuseum 
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2.3 Particuliere schietbanen  

Naast de burgerlijke schutterijen in de steden en op het platteland speelde de schietsport ook bij de adel 

een belangrijke rol. Zij bezaten van oudsher het recht om te jagen en om dit te oefenen waren schietbanen 

uiteraard zeer geschikt.33 Op een groot aantal buitenplaatsen werden dan ook in de achttiende eeuw al 

schietbanen aangelegd waar men met een kruisboog of pistool op bewegende doelen kon schieten zoals 

te zien is op een ets van Johann Isaiah Nilson uit de achttiende eeuw (zie fig. 10).  Logischerwijs werd 

er ook in eerdere periodes al geoefend op kastelen en buitenplaatsen maar bewijs voor specifieke 

hiervoor aangelegde locaties is moeilijk te achterhalen. Op basis van topografische kaarten lijken deze 

kleine banen zich in de 

negentiende eeuw te 

ontwikkelen tot schietbanen 

waar met steeds zwaardere 

vuurwapens geoefend kan 

worden. Als belangrijkste 

adellijke familie in Nederland 

hadden de Oranje-Nassaus ook 

enkele van deze schietbanen op 

hun landgoederen.  

 

 
33 Klaasje Douma, ‘De adellijke jacht op Brabantse landgoederen in de negentiende en twintigste eeuw’, in: 
Conrad Gietman e.a. (red.), De jacht. Een cultuurgeschiedenis van jager, dier en landschap. Adelsgeschiedenis 
XX (Hilversum 2021) 104–120, aldaar 18–20. 

Figuur 9: Een schietpaal bij het 
Gelderse dorp Ulft. Deze schietpaal 
staat vanaf 1883 op de topografische 
kaart.  

Figuur 10: Een schietbaan op een achttiende-eeuwse buitenplaats. Fragment van een ets, getiteld ‘Vuur’ (De Vier 
Elementen), door Johann Isaiah Nilson. Achttiende eeuw. Bron: Collectie Rijksmuseum. 
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Bij paleis Soestdijk is vanaf 1850 een schietbaan op de topografische kaart te herkennen die in 1834 

werd gebouwd. Op basis van zeventiende en achttiende-eeuwse prenten lagen er daarvoor geen 

schietbaan binnen de tuinen van de koninklijke paleizen, al was dit gezien de bovenstaande prent wel 

mogelijk. De baan lag ten noorden van het paleis in een bebost gedeelte van de paleistuin en was tot 

2014 als een langgerekte open ruimte in het bos te herkennen (zie fig. …). Aan het beginpunt van de 

baan staat het jachthuisje van Prins Hendrik dat  hij eveneens in ca. 1834 liet bouwen en van waaruit 

werd geschoten (zie fig. 11).34 Ook bij paleis Het Loo toont de topografische kaart vanaf 1890 een 

schietbaan. Deze baan is nu nog aanwezig en ligt in het bos dichtbij het dierenkerkhof, ten noordwesten 

van het paleis. Ook bij deze schietbaan is het oorspronkelijk paviljoen waaruit geschoten werd nog 

aanwezig (zie fig. 12 en 64). Het gaat hier om een dubbele baan waarop zowel met geweer als pistool 

kon worden geoefend. Naast het paviljoen zijn ook de kogelvangers nog in goede staat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
34 ‘Jachthuisje (Prins Hendrik) in Baarn (Utrecht) | Monument - Rijksmonumenten.nl’, 
[https://rijksmonumenten.nl/monument/531303/jachthuisje-prins-hendrik/baarn/]. 

Figuur 11: Het jachthuisje van Prins Hendrik. 
Gebouwd in ca. 1834. Bron: 
Martinklumper.nl - Eigen werk, CC BY-SA 
4.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.p
hp?curid=51304868 

Figuur 12: Paviljoen bij de koninklijke 
schietbaan in het paleispark van Het Loo. 
Bron: IVN Apeldoorn 
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Evenals het koningshuis had de Nederlandse adel het recht om te jagen op het eigen grondgebied.35 De 

eeuwenoude adellijke jachtcultuur die hiermee gepaard ging, leidde er dan ook toe dat de schietbanen 

die men op de buitenplaatsen liet aanleggen in het teken stonden van jachtoefeningen. Op dat moment 

was de schietsport voorbehouden aan vermogende heren en werd gezien als een  sociale activiteit 

waarbij kameraadschap en een onderlinge krachtmeting een belangrijke rol speelden.36  Een interessant 

voorbeeld van een schietbaan die werd gebruikt voor jachtoefeningen was die bij Velp-Beekhuizen. 

Deze werd in 1888 opgericht door J.H. Willem Lüps, de eigenaar van kasteel Biljoen en landgoed 

Beekhuizen. Aan de Ossendaalselaan, op zijn landgoed, liet hij een schietbaan aanleggen waarop de 

door hem opgericht schietvereniging Velp-Rozendaal kon oefenen.37 Naast de schietbaan liet hij een 

clubhuis oprichten in chaletstijl en ook aan de leden van de vereniging is hun status af te lezen (zie fig. 

14). Zo was bijvoorbeeld de heer Wurfbain, eigenaar van landgoed Heuven lid.38  

 
35 Leon Wessels, ‘De jacht. Een cultuurhistorische inleiding‘, in: Klaasje Douma, ‘De adellijke jacht op Brabantse 
landgoederen in de negentiende en twintigste eeuw’, in: Conrad Gietman e.a. (red.), De jacht. Een 
cultuurgeschiedenis van jager, dier en landschap. Adelsgeschiedenis XX (Hilversum 2021) 8-39, aldaar 18-20.  
36 Klaasje Douma, ‘De adellijke jacht op Brabantse landgoederen in de negentiende en twintigste eeuw’, in: 
Conrad Gietman e.a. (red.), De jacht. Een cultuurgeschiedenis van jager, dier en landschap. Adelsgeschiedenis 
XX (Hilversum 2021) 104–120, aldaar 111. 
37 Auteur: jaapvette, ‘Schietbaan’, Veluwezoom In Beeld [https://veluwezoominbeeld.nl/landschap-en-
historie/landgoederen/beekhuizen/schietbaan/]. 
38 Auteur: jaapvette, ‘Schietbaan’, Veluwezoom In Beeld. 

Figuur 13: Schietbaan op het 
terrein van Paleis Soestdijk. 
Deze baan is vanaf 1850 op 
de topografische kaart te 
zien.  
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2.4 Een nieuwe staat  

Aan het einde van de achttiende eeuw zag Nederland er landschappelijk en bestuurlijk niet veel anders 

uit dan in de zeventiende eeuw. De gewesten die deel uitmaakten van de Republiek hadden grote 

zelfstandigheid en het ontbrak aan een centraal gezag dat in staat was om een nationale eenheid te 

bewerkstelligen.39 Het bestuur was verdeeld over een groot aantal, vaak eeuwenoude, instituties zonder 

enige veranderingsgezindheid.40 Het was om die redenen voor de Republiek dan ook onmogelijk om 

gelijk op te trekken met machtiger staten zoals Frankrijk en Engeland, ondanks het sterk verstedelijkte 

karakter van het land.41 De komst van de patriotten en later de Fransen bracht hier verandering in.42  

 
39 Piet de Rooy, Republiek van rivaliteiten. Nederland sinds 1813 (2e druk; Amsterdam 2005) 17. 
40 Ibidem, 18. 
41 Ibidem. 
42 Ibidem, 19. 

Figuur 14: Het bestuur van schietvereniging Velp-Rozendaal. Bron: Gelders archief, cat.nr. 1501 
inv.nr. 1425 
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De Nederlandse maatschappij werd grondig gecentraliseerd en opnieuw ontworpen aan de hand van 

nationale principes. Nadat er met de val van Napoleon een einde was gekomen aan de Franse 

overheersing van de voormalige Republiek werd het dan ook mogelijk om met behulp van het door de 

Fransen achtergelaten bestuurlijke fundament een nieuwe nationale staat op te bouwen.43 Door het 

trauma van de Franse tijd was het verlangen naar rust en orde groter dan dat naar bestuurlijke autonomie. 

Om die reden stemde de elite uit het ancièn regime in met de centralisering. In een koninkrijk zag men 

de ideale manier om de gewenste eenheidsstaat vorm te geven. Voor het Verenigd Koninkrijk der 

Nederlanden koos men een telg uit het geslacht Oranje-Nassau die in Engeland woonachtig was. Prins 

Willem Frederik van Oranje-Nassau werd in 1815 gekroond tot koning Willem I.44  

2.5 De schutterij  

De koning moest het symbool zijn voor de eenheid van het nieuwe land, maar ook de gewone burgers 

werden gelijk bij de vorming van de eenheidsstaat en het nationale saamhorigheidsgevoel betrokken. 

Het koninkrijk moest een sterk blok vormen tegen de expansiedrift van Frankrijk.45 Na het vertrek van 

de Fransen ging men dan ook vrijwel meteen over tot het opnieuw oprichten van schutterijen die de orde 

in de steden weer moesten handhaven zoals ze dat hadden gedaan voor de Franse tijd.46 Toen verloren 

schutterijen aan belang, werden opgeheven en vervangen door de gendarmerie en het Franse leger.47  

 
43 De Rooy, Republiek van rivaliteiten, 20. 
44 Ibidem, 20–22. 
45 Ibidem, 20. 
46 Staatsblad 1813, no. 14. 
47 F. Snapper, ‘De schutterijen’, Militaire Spectator 1 (1974) 17–27, aldaar 20–24. 

Figuur 15: De 
Nederlandsche 
Schuttery, lithografie uit 
1830 door Hendrik 
Greeven. Bron: Collectie 
Rijksmuseum 
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In 1813 werden gemeentebesturen verplicht om de oprichting van plaatselijke schutterijen op zich te 

nemen. Anders dan in de vroegere schutterijen, die qua organisatie lokaal georiënteerd zeer divers 

waren, werd nu op een nationaal niveau verplicht dat 3% van de mannelijke bevolking tussen 18 en 50 

jaar oud vanaf 1813 in een moest schutterij dienen, later werd dit omgezet naar 2% van de 25 tot 34-

jarigen.48 Het ging hier dus niet om gezelligheidsverenigingen. Hierbij werd een onderscheid gemaakt 

tussen dienstdoende en rustende schutterijen. Dienstdoende schutterijen werden opgericht in steden en 

gemeenten met meer dan 2500 inwoners en oefenden regelmatig terwijl kleinere gemeentes voldeden 

met een rustende schutterij.49 Hier werd men wel opgeroepen maar er werd niet geoefend. De 

dienstdoende en rustende schutterijen dienden niet enkel meer voor de bescherming van de eigen stad 

of gemeente maar werden ook ingezet bij nationale veiligheidskwesties zoals de Belgische Opstand in 

1830.50  

Gedurende de rest van de negentiende eeuw oefenden de schutterijen. Men schoot op schijven maar 

blijkens de beraadslaging over de Regeling der Schutterijen die op 27 mei 1867 plaatsvond in de Tweede 

Kamer had men moeite om voldoende schietbanen te vinden om aan het gewenste aantal oefeningen te 

voldoen.51 Op dat moment werden de schutterijen feitelijk al als een verouderd systeem gezien. Pas in 

1901 werden de schutterijen echter opgeheven. Doordat men opgeschaald had van de verdediging van 

een stad naar het land als geheel voldeed het oude schutterijensysteem niet meer.52 Zij maakten plaats 

voor de Landweer.53 Dat betekende echter niet dat er geen behoefte meer was aan een volksleger naar 

Zwitsers model. Het zeer democratische Zwitserland had op dat moment een uitstekend volksleger dat 

een groot aantal schietbanen tot zijn beschikking had. Nederlandse voorstanders van volksbewapening 

zagen het land dan ook als een lichtend voorbeeld.54 Om die reden werd er rond 1901 druk gedebatteerd 

over de staatssteun voor een Nationale Militie door middel van het oprichten en onderhouden van 

schietbanen van al bestaande verenigingen.55 

 
48 Art. 125 en 126 der grondwet. Staatsalmanak 1815, p. 5-42.; Wet houdende oprigting van schutterijen over 
de geheele uitgestrektheid des rijks. Vastgesteld den 11den april 1827 en uitgegeven den 18den april 1827, 
Staatsblad no. 17. 
49 ‘Dienstdoende Schutterij - Huis van de Nijmeegse Geschiedenis’, 
[https://www.huisvandenijmeegsegeschiedenis.nl/info/Dienstdoende_Schutterij]. 
50 ‘Schutterij’,  Encyclopedie Drenthe [http://www.geheugenvandrenthe.nl/schutterij]. 
51 Handelingen Tweede Kamer 1866-1867 27 mei 1867, 72STE ZITTING. — 27 MEI. 46. Regeling der 
Schutterijen. (beraadslaging over de artikelen) 
52 Catapult Landstorm, ‘Geschiedenis ⋆ Vrijwillige Landstorm | Stichting de Nationale Landstorm Commissie 
[https://vrijwilligelandstorm.nl/geschiedenis/]. 
53 Wet van 24 juni 1901 tot regeling van de landweer en van de opheffing van de schutterijen, Staatsblad 160. 
54 Handelingen Tweede Kamer 1899-1900 19 december 1899, 39ste VERGADERING. — 19 DECEMBER 1899. 2. 
Vaststelling der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1900. (Algemeene beraadslaging over hoofdstuk VIII.) 
55 Handelingen Tweede Kamer 1900-1901 22 februari 1901, 51ste VERGADERING. - 22 FEBRUARI 1901. 20. 
Regeling van de samenstelling der landmacht. — 21. Wijziging en aanvulling van de wet betrekk. de Nationale 
Militie enz. — 23. Regeling van de landweer en van de opheffing van de schutterijen; Handelingen Tweede 
Kamer 1903-1904 21 december 1903, 45ste VERGADERING -- 21 DECEMBER 1903. 2. Vaststelling der 
Staatsbegrooting voor 1904. (Beraadslaging over de artikelen van hoofdstuk VIII.) 
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2.6 Weerbaarheidsverenigingen 

Deze bestaande verenigingen waren de zogenaamde weerbaarheidsverenigingen. Dit waren 

verenigingen die zich los van de overheid oefenden in de landsverdediging. Denk dan bijvoorbeeld aan 

de studentenweerbaarheden die in universiteitssteden werden opgericht. Dit gebeurde in de jaren 1860 

vanwege de angst voor Pruisische expansie. Koning Willem III riep burgers en studenten op zich te 

bewapenen en hier werd in grote mate gehoor aan gegeven.56 In ruil voor de belofte dat men in geval 

van oorlog het Nederlandse leger zou steunen, werden de geweren en patronen door het Rijk verstrekt. 

Men was uiterst Oranjegezind en de omstreeks 1900 opgerichte schietverenigingen werden dan ook 

vrijwel allemaal naar leden van het koningshuis genoemd. Wilhelmina was hier favoriet. 

Weerbaarheidsverenigingen waren tevens gezelligheidsverenigingen die in sommige gevallen nog 

steeds bestaan. Om de weerbaarheid van de Nederlanders te stroomlijnen was er echter een uniform 

georganiseerde militie nodig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7 De Bijzondere Vrijwillige Landstorm 

2.7.1 Vrijwillige Landstorm 

Tussen het opheffen van de schutterijen in 1901 en het oprichten van de nieuwe volksmilitie in 1918 

werd er stevig gediscussieerd over de vorm die deze militie moest krijgen. Om sympathie te winnen 

onder burgers publiceerde de Vereniging Volksweerbaarheid het tijdschrift Allen Weerbaar.57 Hierin 

werd het concept van de Landstorm gepromoot door uit te leggen wat het belang is van een weerbare 

burger en dit te vergelijken met bijvoorbeeld Zwitserland waar al een succesvolle Landstorm bestond. 

 
56 ‘Geschiedenis’, HSSK [https://www.hssk.nl/geschiedenis]. 
57 De Voogt, Feestnummer van Allen Weerbaar. Ter gelegenheid van het Tienjarig Bestaan der Vereeniging 
Volksweerbaarheid (1910). 

Figuur 16: De Leidse 
Studentenweerbaarheid 
'Pro Patria'. Door 
Fotobureau Gazendam, 
Arnhem - KNBLO, F40177, 
Regionaal Archief 
Nijmegen, Publiek 
domein, 
https://commons.wikime
dia.org/w/index.php?curi
d=35875096 
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In 1913 werd de deelname aan de Landstorm verplicht middels de Landstormwet.58 Landstormplichtigen 

werden uitgeloot en opgeroepen wanneer het Nederlandse leger mobiliseerde. Vanaf 1914 werd het 

mogelijk voor mannen om zich vrijwillig bij de Landstorm aan te melden, waarvoor de Vrijwillige 

Landstorm werd opgericht.59  

Vanaf dat moment ging men actief vrijwilligers werven. Hiervoor deed men oproepen via kranten en 

posters. Vooral leden van weerbaarheidsverenigingen meldden zich aan omdat zij voldeden aan de eisen 

van voorgeoefendheid.60 De Vrijwillige Landstorm (VL) hield grootschalige oefeningen waarin ook 

kruisbestuiving plaatsvond met het reguliere leger. Aanvankelijk liet de organisatiestructuur van de VL 

te wensen over maar na een reorganisatie wordt het systeem gestandaardiseerd.61 Grote afdelingen uit 

een stad werden vanaf dat moment verenigd in compagnieën. Losse afdelingen, die in de buurt van 

elkaar lagen, werden samengevoegd tot compagnieën en kregen de naam van de grootste gemeente. De 

verschillende compagnieën van een bepaald geografisch gebied werden samengevoegd tot een 

Landstormkorps zoals Zuid-Holland West of De Meijerij.62 

2.7.2 Het jaar 1918  

Aan het einde van de Eerste Wereldoorlog braken overal in Europa socialistische opstanden uit die de 

keizerlijke dynastieën van Rusland, Duitsland en Oostenrijk omverwerpen. In Nederland, dat buiten de 

oorlog was gebleven, inspireerden deze revoluties communisten, socialisten en anarchisten om de 

revolutie uit te roepen. Ook onder de soldaten van het Nederlandse leger borrelde het.63 Op het moment 

dat in oktober 1918 de verloven werden ingetrokken om de Nederlandse grenzen te bewaken tegen 

terugkerende Duitsers, brak op het legerkamp in Harskamp muiterij uit. De opstandige soldaten richtten 

vernielingen aan op de legerplaats.64 Pieter Jelles Troelstra, leider van de socialistische SDAP, zag in de 

muiterij het begin van de door hem gewenste socialistische revolutie. Op 12 november stelde Troelstra 

een ultimatum aan de Tweede Kamer waarin hij hen opdroeg de macht over te dragen aan de 

socialisten.65  

 
58 Landstormwet : Wet van den 28sten April (Staatsblad No. 149), tot regeling van de verplichtingen ten aanzien 
van den landstorm. 
59 Linden, De Vrijwillige Landstorm, 1–6. 
60 Ibidem, 40–43. 
61 Kees van der Windt, ‘Geschiedenis - Bijzondere Vrijwillige Landstorm ⋆ Vrijwillige Landstorm | Stichting de 
Nationale Landstorm Commissie’, Vrijwillige Landstorm | Stichting de Nationale Landstorm Commissie [, 
https://vrijwilligelandstorm.nl/geschiedenis/geschiedenis-ontstaan-bijzondere-vrijwillige-landstorm/]. 
62 Linden, De Vrijwillige Landstorm, 56. 
63 Roosjen e.a., Als ’t Moet. November 1918 en de Bijzondere Vrijwillige Landstorm, 47–48. 
64 Windt, ‘Geschiedenis - Bijzondere Vrijwillige Landstorm ⋆ Vrijwillige Landstorm | Stichting de Nationale 
Landstorm Commissie’. 
65 Kees van der Windt, ‘Geschiedenis - Bijzondere Vrijwillige Landstorm ⋆ Vrijwillige Landstorm. 
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Op 13 november werd de Vrijwillige Landstorm gemobiliseerd. Omdat de leden van de VL in de meeste 

gevallen christelijk koningsgezind waren, werden zij vertrouwd in dezer situatie.66 Om het ledenaantal 

van de VL op te vijzelen werd een oproep gedaan aan de dienstplichtigen om zich bij de VL aan te 

melden als ‘buitengewoon vrijwilliger’ en zo de opstand in de kiem te smoren.67 Dit was het startpunt 

van de Bijzondere Vrijwillige Landstorm (BVL).68 De nieuwe BVL kreeg te maken met een grote 

toestroom van confessionelen en leden van burgerwachten.69 Vele duizenden gingen de straat op en 

stelden zich op tegenover de revolutionaire socialisten. Troelstra kon zijn revolutie onmogelijk 

doorzetten en vijf dagen na zijn ultimatum werd hij afgeblazen.  

In 1918 waren zoveel gezagsgetrouwe vrijwilligers op komen dagen dat men deze graag blijvend aan 

een afweerorganisatie wilde binden. Om die reden werd in 1919 officieel de Bijzondere Vrijwilligere 

 
66 Bijzondere Vrijwillige Landstorm, Gedenkboek ter gelegenheid van het tien-jarige bestaan van den 
bijzonderen vrijwilligen landstorm (’s Gravenhage 1928) 68. 
67 Windt, ‘Geschiedenis - Bijzondere Vrijwillige Landstorm ⋆ Vrijwillige Landstorm | Stichting de Nationale 
Landstorm Commissie’. 
68 Roosjen e.a., Als ’t Moet. November 1918 en de Bijzondere Vrijwillige Landstorm, 75–76. 
69 Windt, ‘Geschiedenis - Bijzondere Vrijwillige Landstorm ⋆ Vrijwillige Landstorm | Stichting de Nationale 
Landstorm Commissie’. 

Figuur 17: Poster van Steun Wettig 
Gezag uit de jaren 1918/19. Bron: 
geheugenvannederland.nl 
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Landstorm opgericht.70 Naast de BVL werd ook de Vrijwillige Burgerwacht gevormd. Waar zich bij de 

BVL alleen dienstplichtigen konden melden, konden zich bij burgerwachten ook gewone burgers 

aanmelden.71 In veel gevallen oefenden de BVL en Burgerwacht op dezelfde schietbaan. In de loop van 

de jaren ’20 ging men actief leden werven en om een grote toestroom mogelijk te maken, werden er 

provinciale-, gewestelijke-, en korpsverbanden opgericht. Deze werden toegevoegd aan de al bestaande 

Landstormkringen uit 1914 (zie fig. 9 en 10). In 1928 had de BVL 58000 vrijwilligers, verdeeld over 

1304 plaatselijke afdelingen.72 Tijdens het gehele interbellum bleef de BVL bestaan. Men hield zich 

voornamelijk bezig met training en de organisatie van schietwedstrijden. Daarnaast zette men zich in 

voor Oranjegezinde festiviteiten.73 

Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog werd de BVL voor het eerst gemobiliseerd. 42.000 

Landstormleden vochten aan de zijde van het Nederlandse leger mee tijdens de Duitse inval, 300 

brachten het hoogste offer.74 Toen Nederland op 15 mei capituleerde werden naast het Nederlandse leger 

ook de BVL en de gewone burgerwachten opgeheven. Na de oorlog werden burgerwachten en de BVL 

niet heropgericht. 15 mei 1940 was dan ook het einde van de door de overheid gesteunde civiele 

 
70 Kees van der Windt, ‘Geschiedenis - Bijzondere Vrijwillige Landstorm ⋆ Vrijwillige Landstorm. 
71 Ibidem. 
72 Bijzondere Vrijwillige Landstorm, Gedenkboek ter gelegenheid van het tien-jarige bestaan van den 
bijzonderen vrijwilligen landstorm, 29. 
73 Kees van der Windt, ‘Geschiedenis - Het Interbellum’, Vrijwillige Landstorm | Stichting de Nationale 
Landstorm Commissie [https://vrijwilligelandstorm.nl/geschiedenis/het-interbellum/]. 
74 Kees van der Windt, ‘Geschiedenis - Aanval op Nederland ⋆ Vrijwillige Landstorm’, Vrijwillige Landstorm | 
Stichting de Nationale Landstorm Commissie [https://vrijwilligelandstorm.nl/geschiedenis/geschiedenis-aanval-
op-nederland/]. 

Figuren 18 en 19: Kaartjes met daarop de Landstormkringen (l) en -verbanden (r). De Landstormkringen bestonden reeds 
voor 1918 en de Landstormverbanden werden pas na de oprichting van de BVL gevormd. Bron: vrijwilligelandstorm.nl 
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weerbaarheid in Nederland. Het grootste gedeelte van de door de burgerwachten en BVL gebruikte 

schietbanen verviel in de loop van de daaropvolgende jaren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 20: Bewijs van eervol 
ontslag van de BVL. Na de 
capitulatie op 15 mei 1940 
werd de BVL opgeheven. 
Bron: Memory 
Vrijheidsmuseum 



42 
 

DEEL II – VERANDEREND LANDSCHAP 

2.8 Stedelijke ontwikkeling  

Dat veel schietbanen juist in de negentiende eeuw werden aangelegd is ook vanuit landschappelijk 

oogpunt niet verwonderlijk. Tijdens deze eeuw ging het Nederlandse landschap flink op de schop. 

Voormalige vestingsteden verloren hun functie en kregen de mogelijkheid om uit te breiden, woeste 

gronden werden in cultuur gebracht en ontsloten en middels nieuwe infrastructuur zoals grintwegen en 

spoorbanen werden steden met elkaar verbonden. Locaties die in voorgaande eeuwen vrijwel 

onbereikbaar waren, konden opeens eenvoudig worden aangedaan. Al deze factoren waren van belang 

voor de ontwikkeling en de groei van het aantal schietbanen. Deze factoren worden hieronder daarom 

een voor een beschreven. Omdat de schietbaan een typisch fenomeen is binnen de negentiende-eeuwse 

burgermaatschappij wordt eerst gekeken naar de ontwikkeling en de groei van de steden.  

 

 

 

 

 

 

 

Tot in de tweede helft van de negentiende eeuw was in de meeste Nederlandse steden de historische 

zestiende-eeuwse structuur nog intact.75 De vestingwerken die de steden in voorgaande eeuwen hadden 

beschermd, waren echter onbruikbaar geworden door militaire moderniseringen en in 1874 werd 

middels de Vestingwet besloten tot ontmanteling van deze verdedigingswerken.76 Dit betekende dat de 

stad zich buiten zijn keurslijf kon gaan uitbreiden. De steden begonnen te groeien en de stedelijke cultuur 

breidde zich uit over het omringende platteland. Auke van der Woud stelt in zijn boek Het lege land dat 

deze ontmanteling niet per se werd gezien als een bevrijding maar eerder als een ontginning van 

onbruikbare stadsgrond die in hetzelfde licht moeten worden gezien als de ontginningen van de woeste 

 
75 Jan Bank en Maarten van Buren, 1900 : Hoogtij van burgerlijke cultuur (Den Haag 2000) 116. 
76 Auke van der Woud, Het lege land. De ruimtelijke orde van Nederland 1798 - 1848 (negende druk; 
Amsterdam 2010) 334. 

Figuur 21: Ontmanteling 
van de vestingwerken van 
de Limburgse stad Venlo. 
Bron: 
commons.wikimedia.org 
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gronden.77 De steden lagen volgens hem als spinnen in een web van land- en waterwegen en hadden om 

die reden een steeds grotere invloed op de regio.78 

2.9 Infrastructuur 

2.9.1 Wegen 

Het ontstaan van het Koninkrijk der Nederlanden bracht naast politieke uiteraard ook infrastructurele 

veranderingen. Alhoewel Auke van der Woud in zijn boek Het Lege Land stelt dat de slechte staat van 

de wegen in het achttiende-eeuwse Nederland volgens wordt overschat, zette men aan het begin van de 

negentiende eeuw in op de verbetering van het nationale en provinciale wegennet. Vanaf de oprichting 

van het koninkrijk speelden hierbij vooral politiek-nationalistische belangen een grote rol. Een goed 

gesloten wegennet verbond de provincies en steden van het nieuwe land met elkaar en gaf het een 

symbool voor de nieuwe gecentraliseerde orde die vanaf dat moment zou heersen.79 De verbetering van 

de wegen, die in eerste instantie was gepromoot als economische investering, had daarmee veel meer 

ingrijpende maatschappelijke gevolgen.80  Steden werden door de aanleg van de nieuwe wegen uit hun 

isolement getrokken. Door de intensivering van reizen die de wegen mogelijk maakten, nam de 

onderlinge communicatie toe, waardoor een nationaal groepsbesef ontstond.81  

 

 

 

 

 

 

 

 
77 Van der Woud, Het lege land, 335–336. 
78 Ibidem, 340. 
79 Ibidem, 166. 
80 Ibidem. 
81 Ibidem, 353. 

Figuur 22: 'Boerenkar op een 
landweg' door Anton Mauve. 
Voor de aanleg van 
straatwegen in de 
negentiende eeuw waren 
grote delen van Nederland 
zeer slecht toegankelijk. Bron: 
rijksmuseum.nl 
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Niet alleen het isolement tussen de steden onderling werd geslecht maar ook dat tussen de stad en het 

omringende platteland.82 De sociale en culturele kloof tussen deze twee uitersten werd minder groot 

doordat de plattelandsbewoners sterker onder invloed van de stad kwamen te staan. Daardoor wonnen 

het platteland en zijn bewoners aan sympathie onder stedelingen.83 Door de nieuwe verbeterde wegen 

en de bekendheid die het platteland kreeg was het voor de stedeling ook aantrekkelijker om zich op het 

platteland te begeven. In de loop van de negentiende eeuw nam de intensiteit van het verkeer alleen nog 

maar toe.84 Vooral nadat na 1850 ook een groot deel van de lokale en regionale wegen werd verhard.85 

Het feit dat een zeer groot deel van de schietbanen weliswaar ver van de bewoonde wereld maar aan 

grote doorgaande wegen werden gelegd toont het belang aan die deze ontwikkeling op de locatiekeuze 

van de banen heeft gehad. De nieuwe wegen verbonden de stad, het platteland en de woeste gronden tot 

een eenvoudig te bereizen nationale ruimte. Stadsbewoners gebruikten de vrije natuur steeds meer voor 

hun ontspanning.86 De schutterij veranderde daarmee dan ook van een lokaal en stedelijk naar een 

nationaal fenomeen.  

 

2.9.2 Spoorwegen 

 

Als de nieuwe wegen het koninkrijk aaneensmeedden dan verkleinden de spoorwegen dat land nog eens 

enorm. De introductie van de trein in Nederland was al in 1839 met de spoorlijn tussen Amsterdam en 

Haarlem maar de grote landelijke uitbreiding van het spoornet vond plaats na het jaar 1860.87 Het 

uitrollen van het spoor bracht een volledige verandering van de regionale transportstructuur tot stand. 

Zoals Auke van der Woud stelt in Het lege land werd de regio van een stad met een spoorstation 

ongekend groot. Dit kwam niet alleen door de versnelling van het vervoer maar ook door de concentratie 

van activiteit. Daarmee werd de regio een dynamische sociale ruimte waarin men zich kon bewegen.88 

In de eerste helft van de negentiende eeuw kregen de steden steeds meer greep op de regio waarin ze 

zich bevonden. Daarnaast vergrootten ze hun regio en zich er nog sterker mee verbonden door middel 

van ruimtelijke middelen zoals het spoor.89 

Omdat niet in alle regio’s van Nederland vanuit het oogpunt van kapitalistische ondernemers rendabele 

spoorlijnen konden worden aangelegd maar er in die gebieden wel vraag was naar vervoer per spoor, 

 
82 Van der Woud, Het lege land, 354–355. 
83 Ibidem, 355–356. 
84 Auke van der Woud, Een nieuwe wereld. Het ontstaan van het moderne Nederland (eerste druk; Amsterdam 
2006) 367–368. 
85 Ibidem, 370. 
86 Ibidem, 368. 
87 Van der Woud, Het lege land, 170–173. 
88 Ibidem, 358. 
89 Ibidem, 363. 
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kwam de regering in 1857 met een wetsvoorstel dat een aaneengesloten spoorwegnet voorstelde.90 Een 

voor een werden de trajecten uitgetekend die steden in het noorden en zuiden van Nederland met elkaar, 

met het buitenland en met het westen van het land verbonden.91 Deze gelijkmatige aanleg diende het 

algemeen belang. Alle regio’s werden daarin als gelijkwaardig gezien.92 Economische potentie speelde 

echter wel de grootste rol in het aanleggen van spoorlijnen. Men wees welvarende streken aan en 

verbond deze met handelscentra. Minder welvarende gebieden moesten het met kleinere 

lokaalspoorwegen stellen.93  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de ogen van het grote publiek in de negentiende eeuw betekende het spoor vooral de toename van 

communicatie en contact. Eindelijk was het mogelijk om binnen korte tijd op plaatsen te komen die men 

anders nooit bezocht had. Men ging reizen voor het plezier, recreëren en bijvoorbeeld evenementen 

verspreid over het land bezoeken.94 Er ontstond een trek naar buiten die ook zijn invloed op de 

schietcultuur had. In het kader van oefeningen dienden schietbanen namelijk goed bereikbaar te zijn. 

Banen die relatief dicht bij spoorlijnen of dorpen die de beschikking over een station hadden, waren dan 

 
90 Van der Woud, Een nieuwe wereld, 305. 
91 Ibidem, 306–307. 
92 Ibidem, 312. 
93 Ibidem, 317–319. 
94 Van der Woud, Een nieuwe wereld, 327–329. 

Figuur 23: Kaart van 
Nederland met de 
bestaande geplande 
spoorlijnen, 1860, 
anoniem, 1860. Bron: 
rijksmuseum.nl 
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ook in het voordeel. Een interessant voorbeeld van zo’n goed bereikbare schietbaan was die bij het 

Drentse Tynaarlo. Deze schietbaan die op eerste oogopslag op een nogal onbeduidende plek lijkt te 

liggen, werd zeer intensief gebruikt door schutters uit het hele noorden van het land (zie ook pag. 68). 

Zijn locatie op loopafstand van een spoorlijn speelt hier een grote rol. De schietvereniging van de stad 

Arnhem publiceerde in de jaren 1930 pamfletten die de wandelroute van het treinstation naar hun 

schietbaan toonden (zie fig. 68). Men verwachtte duidelijk publiek dat niet uit de stad zelf kwam. 

Schietbanen maken daarmee onderdeel uit van de nieuwe mobiele cultuur van de negentiende eeuw 

waarin afstanden verdwenen en uithoeken bereikbaar werden.  

2.10 Ontginningen  

In de negentiende eeuw maakte niet alleen het verkeersnet een enorme groei door, ook het oppervlak 

aan cultuurland steeg sterk. De woeste gronden, vooral de eindeloze heide en het hoogveen, werden op 

zeer grote schaal afgegraven, ontgonnen en omgevormd in vruchtbare landbouwgronden en bossen.95 

Rond 1800 bestond Nederland voor een derde uit woeste gronden en dat was geen uitnodigend 

landschap.96 Om het mogelijk te maken om die gronden te ontginnen moesten deze eerst omgezet 

worden in particulier eigendom. Ze waren namelijk van oudsher gemeenschappelijk bezit geweest. 

Meestal waren dit de boeren uit de buurt, de gemeenten of in sommige gevallen de Staat.97 Vanaf 1886 

kwam er door middel van de wet ter ‘bevordering van de verdeeling van markegronden’ een definitief 

einde aan het collectief grondbezit maar het meeste was al eerder verdeeld en verkocht.98  

 

 

 

 

 
95 Van der Woud, Het lege land, 195. 
96 Ibidem, 213. 
97 Ibidem, 220. 
98 Ibidem, 207. 

Figuur 24: Gezicht op 
de heide met twee 
bomen, Jan Willem 
van Borselen, ca. 
1835 – 1892. Een 
derde van Nederland 
bestond aan het 
begin van de 
negentiende eeuw uit 
woeste grond. Het 
overgrote deel 
daarvan was heide. 
Bron: rijksmuseum.nl 
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Ontginningen stonden of vielen bij een goede inrichting van het gebied. Om een ontginning te laten 

slagen was een goede verbinding met het cultuurland noodzakelijk.99 Het te ontginnen gebied werd 

ontsloten door wegen waardoor het toegankelijker werd. Praktijkervaring leerde echter dat niet alle 

woeste gronden even goed in landbouwgrond om te zetten waren. Stuifzand en -duinen en hoge zandige 

heide waren slechts rendabel als er bossen op werden aangeplant en zelfs dan waren ze in veel gevallen 

nog steeds een verliespost.100 De aanplant van bossen vond op deze uiterst arme gronden vooral plaats 

om het stuivende zand vast te leggen.101 Door het opstarten van de mijnbouw in Zuid-Limburg nam de 

aanleg van bossen aan het einde van de negentiende eeuw een hoge vlucht omdat men het aangeplante 

dennenhout gebruikte om de mijnschachten te stutten.102  

Niet alleen op de heidegronden wilde men het stuivende zand vastleggen maar ook in de duinen in het 

westen van het land was dit een belangrijk issue. De duinen moesten worden versterkt door de aanleg 

van stuifdijken en de aanplant van helmgras en dennenbossen.103 Hierdoor werden de dorpen en 

landerijen aan de voet van de duinen tegen het oprukkende zand beschermd en werden de duinen tevens 

productief gemaakt voor de houtproductie. De duinen werden vastgelegd en het landschap werd 

daardoor dan ook minder dynamisch.104 Het vastleggen en productief maken van de voorheen 

dynamische woeste gronden, zowel de heide als de duinen maakte deze gebieden uiterst geschikt voor 

de aanleg van schietbanen. De gebieden werden toegankelijker door de aanleg van (spoor)wegen, 

voormalige stuifzandcomplexen deden uitstekend dienst als kogelvangers en doordat de onvruchtbare 

gronden niet geschikt waren om te worden omgezet in landbouwgrond waren ze relatief goedkoop in de 

aanschaf.  

 

 

 

 

 

 

 
99 Ibidem, 231. 
100 Auke van der Woud, Het landschap de mensen (Amsterdam 2021) 62. 
101 Ibidem, 96. 
102 Ibidem, 100. 
103 Ibidem, 238–239. 
104 Ibidem, 239. 
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2.11 Ontspanning in de buitenlucht 

De nieuwe infrastructuur en de aanplant van bossen die het platteland in de loop van de negentiende 

eeuw aantrekkelijker maakten, leidden tot de opkomst van het toerisme.105 De gegoede burgerij, maar 

ook de gewone burger, vertoefde in toenemende mate graag buiten de steden. Waar de bewoners van 

het platteland hun omgeving zagen in het kader van hun arbeid, werd deze door de stedelingen als een 

plaats gezien waar je iets kon ‘beleven’.106 In de laatste kwart van de negentiende eeuw veranderde het 

schoonheidsideaal ook nog eens. Woeste gronden, die vroeger werden gemeden, werden plots als mooi 

gezien, vanwege hun ruigheid en gebrek aan cultuur.107 Het landschap werd recreatief; men ging er 

wandelen en fietsen.108 Ook de schietsport maakte onderdeel uit van deze recreatieve trek naar buiten. 

Het wordt namelijk geassocieerd met de jacht en het buitenleven en vindt uiteraard in de open lucht 

plaats. Tijdens een wandeling door de natuur kan een bezoekje aan een schietbaan dan ook niet 

ontbreken, bijvoorbeeld tijdens een wandeling door de omgeving van Bennekom.109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
105 Van der Woud, Een nieuwe wereld, 185. 
106 Ibidem, 187. 
107 Ibidem, 190–191. 
108 Ibidem, 192. 
109 H. Witte, Wandelgids voor Bennekom’s omstreken (zp 1909). 

Figuur 25: De 
schietvereniging van Velp-
Beekhuizen poseert voor hun 
verenigingsgebouw in 
romantische Zwitserse stijl. 
Bron: Gelders archief, cat.nr. 
1501 inv.nr. 1337 
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DEEL III – DE TYPOLOGIE VAN SCHIETBANEN 

2.12 De ideale schietbaan 

Het uiterlijk van schietbanen was het gevolg van zeer lokale factoren en omstandigheden. Niettemin 

kenden alle schietbanen een aantal vaste elementen Hieronder volgt een beschrijving van een ideale 

schietbaan aan de hand van deze verschillende elementen. Omdat de uiteindelijke verschijningsvorm 

van deze elementen afhankelijk was van de kansen die het landschap bood, worden die specifieke 

verschijningsvormen beschreven in hoofdstuk 4. Figuur 26 toont negen onderdelen die deel uitmaakten 

van een ideale schietbaan, gebaseerd op bouwtekeningen, afbeeldingen en topografisch kaartmateriaal. 

Het gaat hier om de kogelvanger, de schijf, de waarnemingsput, een kogelwerend scherm, een poort of 

een poort binnen een aarden wal, de aarden wal die afzwaaiers moest opvangen, de baanzool en de 

positie van de schutter.  

2.12.1 De kogelvanger 

De kogelvanger, soms ook schietberg genoemd, bevond zich vanuit het oogpunt van de schutter aan het 

andere einde van de baan. Zoals de naam al zegt, was het doel van de kogelvanger om de kogels op te 

vangen die de schietschijf misten of er doorheen kwamen. Om dit doel zo goed mogelijk te kunnen 

dienen en de veiligheid te waarborgen waren kogelvangers meestal een aantal meters (4 à 5) hoog en 

breed (10 meter). Kogelvangers waren rechthoekige heuvels, begroeid met gras, behalve op de plek 

Figuur 26: Schematische weergave van een ideale schietbaan. Deze baan voldoet aan de veiligheidseisen die aan de 
vooravond van de Tweede Wereldoorlog golden. Eigen werk. 
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waar ze kogels moesten opvangen (zie fig. 29 en 30). Daar bevond zich een vlak met los zand dat de 

kogels zo goed mogelijk opving. Om kosten te besparen werd het liefst gebruik gemaakt van het 

bestaande reliëf zoals stuifduinen. Afhankelijk van het landschap waarin de schietbaan lag, was hier 

veel variatie in mogelijk, bijvoorbeeld door duinen, dijken en steilwanden te gebruiken (zie bijvoorbeeld 

fig. 28). Doordat de kogelvanger zo’n massief element was, is het vaak het enige restant dat nu nog van 

vervallen schietbanen te herkennen is. Wanneer de baan verdiept werd aangelegd, was een opgeworpen 

kogelvanger niet per se nodig. In die gevallen diende het uitgegraven profiel van de baan zelf als 

kogelvanger (zie fig. 27).  

 

 

 

 

Figuur 27: AHN-hillshade van een verdiept liggende schietbaan. 
De korte zijde dient als kogelvanger. 

Figuur 28: AHN-hillshade van een kogelvanger die gebruikt 
maakt van een bestaande rivierdijk. 

Figuur 29: AHN-hillshade van een typische kogelvanger: een 
rechthoekige heuvel van een aantal meters hoog. 
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2.12.2 De waarnemingspost 

Onder het doel (de schijf) lag de waarnemingspost of -

kelder. Deze verdiepte positie had twee functies. Ten 

eerste diende hij om de scores bij te houden. Een 

waarnemer nam plaats in de put en noteerde vanaf daar de 

scores die de schijf liet zien. De verdiepte ligging 

beschermde de waarnemer tegen kogelinslagen. De 

tweede functie die di5t element kon hebben is een positie 

van waaruit de schijven konden worden vervangen.110 

Deze konden vanuit de put omhoog worden gehesen om 

zo de veiligheid van de waarnemer te waarborgen. Niet 

alle schietbanen hadden waarnemingsposten. Gebaseerd 

op vermeldingen in krantenartikelen lijken deze vooral in 

de jaren 1930 op te komen. Particuliere banen liepen voor 

op deze ontwikkeling,  zoals de toonaangevende schietbaan van Prins Hendrik op Het Loo die in 1902 

werd aangelegd en tevens een geautomatiseerd doelenwisselsysteem had dat gebruik maakte van rails.111 

Vanwege hun verdiepte ligging konden waarnemingsposten soms te kampen hebben met 

 
110 ‘Schietbaan op het Loo’, Leeuwarder courant (Leeuwarden 19 juli 1902) aldaar 2. 
111 Ibidem. 

Figuur 30: De schietbaan bij Roosendaal rond het jaar 1935. Duidelijk te herkennen 
zijn de aarden wal om afzwaaiende kogels op te vangen (links) en de kogelvanger 
met daarvoor de schijf (rechts). Door: W.J. Bogers, via heemkundekringroosendaal.nl 

Figuur 31: Doorsnede van een waarnemingspost. 
Gemaakt naar aanleiding van de restauratie van 
een schietbaan bij Deurne. Bron: deurnewiki.nl 
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waterproblemen veroorzaakt door regen en hoge grondwaterstanden.112 Hiermee moest men dus 

rekening houden bij de locatiekeuze van de schietbaan.  

2.12.3 Kogelwerend scherm of grindbak 

Soms stonden er verspreid over de baanzool kogelwerende schermen of grindbakken die dienden tot 

bescherming van de waarnemingspost. Het bestaan van deze schermen is bekend van beeldmateriaal en 

waarschijnlijk hadden deze elementen dezelfde structuur als de hierna genoemde schietpoorten, dat wil 

zeggen twee houten schermen of een bak met daartussen een kogelwerende vulling. Deze schermen of 

bakken waren hoog genoeg om de waarnemingspost te beschermen en laag genoeg om overheen te 

schieten.  

 

 

 

 

 

2.12.4 Baanzool 

De baanzool was de ondergrond van de baan en liep van de schutterspositie naar de kogelvanger. Soms 

zat de baanzool ingeklemd tussen aarden wallen om afzwaaiende kogels op te vangen. In veel gevallen 

lag de baanzool enigszins verdiept omdat hij werd gebruikt om het zand van de kogelvanger en de aarden 

wallen te winnen. Door opvulling over de jaren is de baanzool nu in veel gevallen niet meer te 

herkennen, behalve in gevallen waarin de baanzool extra diep werd uitgegraven. Dit was vooral in 

gebieden met een natuurlijk reliëf zoals op de flanken van een stuwwal of in een heidegebied met 

stuifduinen. Blijkens beeldmateriaal zoals figuren 30, 32 en 33 bestond het oppervlak van de baanzolen 

 
112 ‘Schietbaan bij de Barrier - DeurneWiki’, 
[https://www.deurnewiki.nl/wiki/index.php?title=Schietbaan_bij_de_Barrier]. 

Figuur 32: Kogelwerende 
bakken gevuld met zand op 
de schietbaan van de 
Bloemendaalse 
Burgerwacht. Bron: Noord-
Hollandsarchief cat.nr. 
1096 inv.nr. 555 
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voornamelijk uit zand of gras. Kiezels of grind leverden namelijk gevaar op doordat ze konden 

versplinteren als ze door kogels werden geraakt.  

2.12.5 Schietpoorten 

Schietpoorten waren schermen waarin zich openingen (poorten) bevonden waar de schutter doorheen 

schoot richting het doel. Deze poorten dienden om ricocherende, dat wil zeggen terugkaatsende kogels, 

tegen te houden. Schietpoorten waren er blijkens afbeeldingen in vele vormen en maten die samenhingen 

met de plaatselijke veiligheidssituatie. Zo waren er poorten die bestonden uit twee rijen houten planken 

waartussen kogelwerend materiaal zoals grind of turfmolm werd gestopt (zie fig. 33 en 34). Ook aarden 

schietpoorten waren een optie waarbinnen veel diversiteit mogelijk was. Ze konden bestaan uit slechts 

twee aarden bergen, twee bergen met een houten schot ertussen of een aarden berg met een met hout 

betimmerde tunnel erdoorheen (zie fig. 35). Opvallend is dat er blijkens beeldmateriaal vrijwel altijd 

meer dan een schietpoort op een schietbaan stond (zie fig. 36). Om de baan zo open mogelijk te houden 

en ervoor te zorgen dat de poorten zo min mogelijk door kogels werden geraakt, bevonden ze zich in de 

meeste gevallen zo dicht mogelijk bij de schutter. Negentiende-eeuwse bouwtekeningen van 

schietbanen laten echter ook zien dat er over de gehele lengte van de baan op regelmatige afstand poorten 

werden aangelegd.   

 

 

Figuur 33: Schutter richt door twee opeenvolgende houten 
schietpoorten. Bron: deurnewiki.nl, ‘Schietbaan bij de Barrier’ 

Figuur 34: Schets van een houten schietpoort. Bron: 
deurnewiki.nl, 'Schietbaan bij de Barrier' 
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2.12.6 Aarden wal 

Aarden wallen van ongeveer een meter hoog beschermden omstanders voor afzwaaiende kogels en 

volgden de volledige lengte van de baan (zie fig. 65) Of deze wallen werden aangelegd was om die 

reden afhankelijk van de locatie van de schietbaan. Wanneer deze zich naast een doorgaande weg of 

Figuur 35: Aarden 
schietpoorten met houten 
tunnels op de gerestaureerde 
schietbaan bij Scherpenzeel. 
Bron: oudscherpenzeel.nl, 'De 
oude schietbaan' 

Figuur 36: Ontwerptekening van een schietbaan bij Zierikzee. Hierop zijn verschillende soorten schietpoorten ingetekend die 
zowel gebruik maken van enkel aarden wallen én van houten schermen. Bron: Zeeuws Archief, cat.nr. 5870 inv.nr. THA-0439 
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anderszins op een plaats bevond waar men te maken had met passanten was het nodig om de veiligheid 

te waarborgen. Op plaatsen waar dit niet het geval was voldeed een verdiepte baanzool en een 

kogelvanger. Aanleg- en onderhoudskosten speelden een grote rol bij schietbanen. Dit betekent dat men 

alleen aarden wallen en schietpoorten aanlegde wanneer dit echt noodzakelijk was. Om die reden werden 

de wallen alleen aangelegd aan de kant die beveiligd diende te worden. Aarden wallen zijn vooral te 

vinden in vlak en open terrein. Wanneer het terrein andere kansen bood om afzwaaiende kogels op te 

vangen, werden deze benut in plaats van aarden wallen. Een dijk kon evengoed als veiligheidsgarantie 

dienstdoen en ook de wanden van een baan die uit een hellend vlak is uitgegraven of de flanken van een 

holle weg zijn geschikt voor deze functie.  

2.12.7 Schutterspositie 

Evenals schietpoorten waren er schuttersposities in vele vormen en maten. Deze gingen van heel 

eenvoudige houten planken (schietplank) van waarop men liggend of zittend kan schieten (zie fig. 37) 

tot aan cottages op de koninklijke domeinen en alles daar tussenin. Omdat de schuttersposities geen 

aardwerken waren, is er op enkele gerestaureerde banen na, niets meer van te herkennen. Om er achter 

te komen hoe ze eruit zagen moet dus gebruik worden gemaakt van contemporaine afbeeldingen. Abri-

achtige gebouwtjes dienden om de schutter te beschermen tegen regen en wind zodat oefeningen konden 

doorgaan, zelfs als het weer het niet toeliet. Uiteraard hadden particuliere en verenigingsbanen vaker 

een overdekte schutterspositie dan banen die door bijvoorbeeld de Landstorm werden gebruikt. Dit gold 

tevens voor banen die in een verstedelijkte omgeving lagen ten opzichte van schietbanen op de heide. 

Waarschijnlijk had dit budgettaire redenen.  

 

 

Figuur 37: Een schietplank van 
waarop men liggend of zittend kan 
schieten. Deze stond op een 
schietbaan bij Souburg. Bron: 
Zeeuws Archief cat.nr. 7413 inv.nr. 
29202 
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2.13 Conclusie 

De negentiende eeuw was veelbewogen en werd gekenmerkt door een grote culturele en 

landschappelijke dynamiek. De politieke situatie aan het begin van de eeuw leidde tot de wens om de 

civiele bewapening te bevorderen om zo in gevallen van binnenlandse onrust of gevaar vanuit het 

buitenland om naast het leger een trouwe troepenmacht te hebben die klaar stond voor de verdediging 

van het vaderland. Men bouwde hier voort op het al bestaande systeem van schutterijen dat zijn 

oorsprong in de vroegmoderne tijd had. Gedurende de negentiende eeuw werd dit systeem van civiele 

bewapening en training verder uitgebouwd. Door de landschappelijke ontwikkelingen, zoals de 

grootschalige ontginning en de aanleg van nieuwe infrastructuur werd het mogelijk om voorheen 

onbereikbare gebieden te gebruiken voor het oefenen met wapens. Deze gebieden boden immers meer 

veiligheid dan de directe omgeving van een stad. Zo groeide het aantal schietbanen explosief. Deze 

schietbanen werden in toenemende mate uitgerust met veiligheidsmaatregelen die afhankelijk van hoe 

veilig de locatie van de baan al was, werden toegepast.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 38: Overdekte 
schutterspositie op de schietbaan 
nabij Middelburg. Gebouwtjes zoals 
deze kwamen in vele vormen en 
maten. Bron: Zeeuws Archief, cat.nr. 
299 inv.nr. 3696 
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Hoofdstuk 3  Diversiteit in vorm en locatie 

3.1 Inleidend 

De landelijke inventarisatie heeft een lijst van 246 schietbanen opgeleverd (zie bijlage 1). Het is 

onmogelijk om deze allemaal te benoemen in een inhoudelijk hoofdstuk. Om die reden is er gekozen 

om de resultaten van de inventarisatie te visualiseren door per provincie (van noord naar zuid) een kaart, 

statistieken, een korte beschrijving van opvallende patronen en twee kenmerkende of opvallende banen 

te tonen. Hierdoor is het mogelijk om een goed beeld te krijgen van de ontwikkeling en diversiteit wat 

betreft de ruimtelijke kenmerken en locatiekeuzes van schietbanen. Het overgrote deel van de gevonden 

schietbanen is nog niet eerder uitgebreid onderzocht. Dit betekent dat er voor het kenschetsen van de 

opmerkelijke en kenmerkende banen geen gebruik gemaakt kon worden van specifieke secundaire 

literatuur. In plaats daarvan is gekozen om conclusies te trekken op basis van (de ontwikkeling die af te 

lezen is aan) topografisch kaartmateriaal en contemporaine bronnen in de vorm van krantenartikelen en 

beeldmateriaal. Deze bronnen leveren helaas geen compleet beeld op van de geschiedenis van de baan, 

hiervoor is meer diepgravend en ‘baanspecifiek’ historisch onderzoek nodig.  

3.2 Ontwikkeling door de tijd  

3.2.1 Kogelvangers op de heide  

De alleroudste schietbanen die op de topografische kaarten te herkennen zijn verschenen rond het 

midden van de negentiende eeuw. Het ging hier in de meeste gevallen om losse kogelvangers of 

zogenaamde exercitieterreinen (zie fig. 39 en 40). Deze terreinen lagen op de heide en waren vaak 

uitgestrekt. In de meeste gevallen lagen er ook meerdere kogelvangers. Op plaatsen die worden 

aangeduid als exercitieterrein werden daarentegen geen kogelvangers ingetekend. In beide gevallen ging 

het hier om militaire oefenterreinen. Zo toont de topografische kaart van 1871 een tweetal 

schietterreinen met in totaal 6 kogelvangers op een heidegebied in de nabijheid van de garnizoensplaats 

Grave in Noord-Brabant (zie fig. 39) en ook het ‘schijfschietterrein’ bij Heumensoord was in militair 

gebruik, wat het tot 2007 was.113 Blijkens deze vroege topografische kaarten was er op deze terreinen 

geen vastliggende baanaanleg aanwezig. Het ging simpel gezegd om kogelvangers op de heide die 

pasten binnen grootschalige militaire oefeningen. Mogelijk werden ten tijde van oefeningen wel 

tijdelijke baanstructuren aangelegd.  

Het woord ‘schietbaan’ werd in deze periode nog maar in hele enkele gevallen op topografische kaarten 

gebruikt terwijl uit contemporaine bronnen blijkt dat er op dat moment al wel een vrij groot aantal civiele 

en particuliere schietbanen bestond. Absence of evidence is dan ook geen evidence of absence. Op de 

topografische kaart van 1871 komt de aanduiding schietbaan namelijk wel twee keer voor, en dan nog 

wel op dezelfde locatie, namelijk bij café De Laatste Stuiver bij Zutphen (zie fig. 41). Groots opgezette 

 
113 Frans, ‘Start sanering schietbanen Heumensoord’, Nieuws Nijmegen (zp 2007) 
[https://nieuwsnijmegen.nl/sanering-voormalige-schietbanen-heumensoord/]. 
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militaire oefenterreinen kregen op dat moment dus nog wel meer aandacht van de cartografen maar dit 

wil niet zeggen dat er geen civiele schietbanen bestonden. Voor de opzet van deze banen moeten echter 

meer recente bronnen worden geraadpleegd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 39: Kogelvangers op de 
heide nabij Grave op de 
topografische kaart van 1871. 

Figuur 40: Exercitieterrein op de 
heide bij Eefde op de 
topografische kaart van 1871. 
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3.2.2 Persoonlijke voorkeuren  

Alhoewel er tot de jaren 1880 vrijwel geen particuliere of civiele schietbanen stonden ingetekend op de 

topografische kaarten bestonden deze banen dus wel. Aan het begin van de twintigste eeuw voerde men 

in opdracht van het Ministerie van Oorlog een inventarisatie van particuliere schietbanen uit die men 

kon gebruiken om militairen maar vooral burgers op te leiden in het schieten.114 Dit omdat men vond 

dat er te weinig andere schietbanen beschikbaar waren voor dit doel. Er was op dat moment dus een 

gebrek aan civiele schietbanen maar dus niet aan particuliere. Een voorbeeld van een particuliere baan 

die werd gebruikt door verenigingen en voor training was de baan op de Lochemse Berg. Deze 

schietbaan die werd aangelegd in 1854 was eigendom van de vermogende familie Staring die veel 

grondgebied had in de streek.115 De baan, waarvan de restanten nog steeds te herkennen zijn, lag op 

eigen grondgebied en in de nabijheid van herberg De Dolle Hoed aan de weg tussen Lochem en Ruurlo. 

De baan paste binnen de aanleg van het landgoed: de aarden wallen waren beplant met boompjes en er 

stond een paviljoen van waaruit men schoot.  

Dit beeld past binnen de andere particuliere banen die in de negentiende eeuw werden aangelegd. Dit 

gebeurde vrijwel altijd op het eigen landgoed en had in eerste instantie plezier als doel, getuige de 

inpassing in de parkaanleg en de aandacht voor het uiterlijk van de baan. Ook op landgoederen als 

Kranekamp bij Deventer (zie fig. 110) en Beekhuizen (zie ook pag. 30) werden deze particuliere banen 

aangelegd en de schietbanen op de koninklijke domeinen hoeven ook maar in herinnering worden 

gehaald. Alhoewel de inventarisatie van het Ministerie van Oorlog een aantal bruikbare particuliere 

banen opleverde was dit in de ogen van de Kamerleden bij lange na niet genoeg om het gewenste aantal 

 
114 Handelingen Tweede Kamer 1908-1909 14 december 1908, 44ste VERGADERING. Vaststelling van de 
Staatsbegrooting voor 1909. 14 DECEMBER 1908. (Algemeene beraadslaging over hoofdstuk VIII.) 
115 L.J. Keunen e.a., ‘… over de toppen der heuvels, langs den zoom van het bosch, door diepe holle wegen …’. 
Een cultuurhistorische waardenkaart van de gemeente Lochem (Weesp) 215–217, Weesp. 

Figuur 41: Zeer vroege aanduidingen 
van schietbanen op de topografische 
kaart van 1871. Deze twee banen lagen 
bij café De Laatste Stuiver nabij 
Zutphen. Restanten van de bovenste 
schietbaan zijn nog steeds te vinden. 
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schietbanen te halen.116 Om die reden besloot men bij te dragen aan het uitbouwen aan het aantal banen 

door subsidie te verlenen aan verenigingen om hun banen te verbeteren en nieuw banen aan te leggen.117  

3.2.3 Standaard banen  

Door de toenemende invloed van de overheid op de aanleg van schietbanen raakten de banen steeds 

meer gestandaardiseerd. Inspecteurs van de Normaalschietschool controleerden de nieuw aangelegde en 

verbeterde verenigingsbanen op veiligheid.118 Daarnaast werden er van overheidswege instructeurs 

aangesteld die moesten toezien op het juiste gebruik van wapens.119 De BVL en Burgerwachten waren 

weliswaar civiele organisaties maar de Staat had een grote invloed en promootte de bewapening van 

burgers sterk. De militaire banen dienden daarbij als voorbeeld en innovaties die men in het leger 

toepaste vonden steeds vaker hun weg naar de civiele schietbanen. Deze kennis werd verspreid door 

bezoeken aan te leggen bij nieuwe banen in andere gemeentes.120 Ten tijde van de mobilisatie aan het 

einde van de jaren 1930 werden de voormalige civiele schietbanen ook door gemobiliseerde militairen 

gebruikt.121 Plezier en vermaak waren niet meer aan de orde.  

 

 

 

 

 
116 Handelingen Tweede Kamer 1908-1909 14 december 1908, 44ste VERGADERING. Vaststelling van de 
Staatsbegrooting voor 1909. 14 DECEMBER 1908. (Algemeene beraadslaging over hoofdstuk VIII.) 
117 Handelingen Tweede Kamer 1936-1937 10 december 1936, 32ste VERGADERING. — 10 DECEMBER 1936. 2. 
Vastst. v. hfdst. VIII (Dep. v. Def.) voor 1937. — 115. Wijz. en verh. v. hfdst. XIII (Defensie-uitgaven N.-I.) voor 
1936. 
118 Boulogne, Handleiding ten behoeve van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm, 100–101. 
119 Ibidem, 21–23. 
120 ‘Schietbaan bij de Barrier - DeurneWiki’. 
121 Ibidem. 
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3.3 Friesland 

  

 

 

3.3.1 Introductie 

Friesland heeft zes schietbanen. Het is daarmee, na 

Groningen de provincie met de minste schietbanen. 

Opvallend is dat alle Friese banen, op een na zeer dicht 

bij steden liggen: een bij Harlingen, twee bij Sneek en 

twee bij Leeuwarden. In al deze gevallen liggen de banen 

in het weidegebied, net buiten de stadsgrenzen. De 

schietrichting is daarbij steeds van de stad af om zoveel 

mogelijk de veiligheid van omwonenden te garanderen. 

De zesde Friese baan ligt op een meer opvallende locatie, 

Schietbanen Friesland 

Aantal 6 

Oudste 1909 

Civiel 

Privaat 

5 

1 

Staat Verdwenen: 5 

Vervallen: 1 

Locatiekeuze Weiland: 5 

Bos: 1 

Kenmerkend aan de Friese schietbanen is hun 

ligging in het open veld en in de nabijheid van grote 

steden. Slechts een baan laat een andere 

locatiekeuze zien. 

Figuur 42: Typenkaart van de provincie Friesland. Eigen werk. 
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namelijk aan het Witte Mar bij Beetsterzwaag. Deze ligt in het bos en men schiet richting het ven. De 

bodem bestaat hier uit zand en veen, anders dan bij de overige Friese banen het geval is. Tevens is in 

deze omgeving geen grote stad aanwezig.  

3.3.2 Kenmerkende en opvallende voorbeelden 

 

1. De schietbaan bij Beetsterzwaag 

Deze schietbaan met een bijzondere locatie verscheen voor het eerst in 1909 op de topografische kaart. 

Hij ligt op het Alpherveld, naast landgoed Lauswold. Opvallend is dat de schutters bij deze baan richting 

een ven schoten, het Witte Mar. Een advertentie in de Dragtster Courant van 1 maart 1911 vermeldt dat 

van 1 mei tot 1 september op deze baan oefeningen werden gedaan tot de ‘verbetering van ’s lands 

weerkracht.’122 De baan was eigendom van mr. J. Bieruma Oosting die de baan beschikbaar stelde voor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
122 ‘Opsterland’, Dragtster courant (Drachten 1 maart 1911) 1. 

Figuur 43: (linksboven): 
Ansichtkaart van de 
schietbaan te Beetsterzwaag. 
Het gaat hier duidelijk om 
een zandlandschap met een 
jong dennenbos. (Bron: 
Tresoar) 

Figuur 44: (rechtsboven): 
AHN-hillshade waarop de 
restanten van de schietbaan 
bij Beetsterzwaag duidelijk 
te herkennen zijn. 

Figuur 45: (onder): De 
schietbaan bij 
Beetsterzwaag op de 
topografische kaart van 
1933. 
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verschillende weerbaarheidsverenigingen zoals de Frieschen Scherpschuttersbond.123 Bieruma Oosting 

woonde op Lauswold. Dit verklaart mogelijk de kenmerkende ligging van deze schietbaan. Van deze 

baan zijn de restanten nog aanwezig. Het AHN toont een aantal opgeworpen kogelvangers en een 

verdiepte baan. De baanzool is nu een onderdeel van een wandelpad richting het Witte Mar.  

2. De schietbaan bij Leeuwarden 

In de jaren dertig van de twintigste eeuw was er in Leeuwarden behoefte aan een schietbaan. Uiteindelijk 

koos men hiervoor een locatie aan het Kalverdijkje ten oosten van het stadscentrum waar in de buurt 

eerder al een excercitieterrein had gelegen.124 Dit oudere excercitieterrein is te herkennen op de 

topografische kaarten vanaf 1910. Tussen 1933 en 1939 werd dit terrein bebouwd, waardoor er vraag 

naar een nieuw oefenterrein ontstond. Zoals de topografische kaart en afbeelding uit 1939 tonen, lagen 

deze opeenvolgende schietbanen in een open terrein. Waarschijnlijk was er een kogelvanger aanwezig 

maar er zijn op de kaart geen sporen van verdere veiligheidsmaatregelen zoals wallen te zien. Wel 

bevonden zich schietpoorten op het terrein. Ze zijn daarmee representatief voor de meeste schietbanen 

in Friesland. De nabijheid van de stad en het feit dat het terrein al eerder voor oefeningen werd gebruikt 

lijkt hier de doorslag te hebben gegeven in de locatiekeuze. 

 

 

 

 

 

 
123 ‘Schieten.’, Nieuwsblad van Friesland : Hepkema’s Courant (Heerenveen 30 augustus 1933) 3. 
124 ‘Leeuwarden krijgt een schietbaan’, Nieuwsblad van het Noorden (Groningen 10 oktober 1938) 6. 

Figuur 46: Schutters oefenen op de vernieuwde schietbaan aan het Kalverdijkje in 1939. (Bron: 
Tresoar) 
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Figuur 47: De schietbaan aan het Kalverdijkje in Leeuwarden in 1933. 
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3.4 Groningen 

 

Figuur 48: Typenkaart van de provincie Groningen. Eigen werk. 

 

 

3.4.1 Introductie 

Groningen heeft de minste schietbanen van alle provincies, 

namelijk slechts drie. Net als in Friesland liggen alle drie de 

banen in de nabijheid van steden, te weten Groningen, 

Winschoten en Veendam. De locatiekeuze in Groningen is 

wel wat opmerkelijker dan in Friesland. De baan van 

Groningen stad ligt binnen de vestingwerken van de linie van 

Helpman. Die in Veendam in een parkachtige omgeving aan 

Schietbanen Groningen 

Aantal 3 

Oudste 1909 

Civiel 3 

Staat Verdwenen: 2 

Vervallen: 1 

Locatiekeuze Fortificatie: 1 

Tuin: 1 

Heide: 1 

De schietbanen in Groningen liggen in een stedelijke 

omgeving. Er wordt gebruik gemaakt van al bestaande 

structuren zoals fortificaties en beschikbare woeste 

grond zoals de heide onder Winschoten. 
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de doorgaande weg richting Hoogezand en die bij Winschoten in het heidegebied van het Zuiderveen. 

3.4.2 Kenmerkende en opvallende voorbeelden 

 

1. De schietbaan van Helpman (Groningen) 

In 1888 verscheen er een aanbesteding voor de aanleg van een nieuwe tweede schietbaan binnen de 

voormalige linie van Helpman bij Groningen.125 Dit gebeurde in opdracht van het ministerie van oorlog 

en de twee schietbanen lagen dan ook op het terrein van de marechausseekazerne. Deze banen werden 

professioneel aangelegd. De wallen van de voormalige linie deden dienst als bescherming tegen 

afzwaaiers. Zoals al uit de inleiding van deze scriptie bleek oefenden niet alleen militairen op deze 

schietbaan. Hij werd namelijk ook ter beschikking gesteld aan weerbaarheidsverenigingen zoals Tyr, 

die bestond uit Groninger studenten. De restanten van deze schietbaan zijn nu nog te herkennen aan de 

wallen aan de zuidkant van de katholieke begraafplaats tegenover het Sterrebos.  

 

Figuur 49: Ontwerptekeningen voor de verbeterde schietbaan bij Helpman uit 1888. (Bron: Beeldbankgroningen.nl) 

Figuur 50: De schietbaan in de voormalige linie van Helpman op de topografische kaart van 1921. 

2. De schietbaan bij Winschoten 

Rond 1900 was het overgrote deel van de heide en het hoogveen in de provincie Groningen in 

ontginning.126 Waar in andere provincies vaak van deze woeste gronden gebruik werd gemaakt voor het 

aanleggen van schietbanen was dit in Groningen in veel gevallen dus niet meer mogelijk. De schietbaan 

bij Winschoten vormt hierop een uitzondering. Deze werd aangelegd op een onontgonnen stuk heide ten 

westen van het dorpje Zuiderveen. De krant Het Vaderland maakte op 10 maart 1914 melding van grote 

nationale schietwedstrijden die op deze baan werden gehouden in het kader van de ‘Volksweerbaarheid’. 

Hiervoor werden alle Nederlandse weerbaarheidsverenigingen uitgenodigd.127 De baan heeft niet lang 

 
125 ‘Aanbesteding’, Nieuwsblad van het Noorden (Groningen 26 september 1888) 3. 
126 A. Haartsen en N. Brand, Ontgonnen verleden. Regiobeschrijvingen provincie Groningen. Serie Ontgonnen 
Verleden (Ede 2009) 48–51, Ede. 
127 ‘Schieten.’, Het Vaderland (Den Haag 10 maart 1914) aldaar 1. 
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bestaan. In de jaren dertig verdween hij van de topografische kaart. Het gebied werd verder ontgonnen 

en er zijn geen sporen meer terug te vinden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 51: De schietbaan bij Winschoten in 1910. Aangelegd op een nog onontgonnen stukje heide. 
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3.5 Drenthe 

 

Figuur 52: Typenkaart van de provincie Drenthe. Eigen werk.  

 

3.5.1 Introductie 

Drenthe is de enige noordelijke provincie met een 

relatief hoog aantal banen. In de provincie liggen 

er elf. Die elf Drentse banen concentreren zich 

aan de west- en oostkant van de provincie. Er 

liggen er geen in het midden. Vier liggen er op de 

Hondsrug bij Zuidlaren, Tynaarlo, Borger en 

Schietbanen Drenthe 

Aantal 11 

Oudste 1870 

Civiel 

Militair 

9 

3 

Staat Verdwenen: 2 

Vervallen: 9 

Locatiekeuze Bos: 2 

Heide: 9 

Het grootste deel van de Drentse 

schietbanen ligt op de heide in buurt van 

kernen met een lokale betekenis. Daarnaast 

bezitten ook de veenkoloniën in het westen 

van de provincie hun eigen schietbaan met 

vaak een lange geschiedenis. Het hart van 

de provincie is vrijwel leeg.  
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Emmen. Op het Witterveld bij Assen en op het Donderveld liggen grote militaire complexen. Daarnaast 

ligt op het Dieverderzand ook een complex met kogelvangers. Interessant zijn de schietbanen die 

aangelegd zijn bij de Koloniën van Weldadigheid. Frederiksoord heeft een schietbaan en Veenhuizen 

zelfs twee. De banen bij Veenhuizen zijn gelegen in het Fochteloërveen. Ten slotte ligt er een schietbaan 

op de Havelterberg. Op de schietbanen bij Frederiksoord en Emmen na liggen alle Drentse banen op de 

heide en op relatieve afstand van de kernen.  

3.5.2 Kenmerkende en opvallende voorbeelden 

 

1. De schietbaan bij Frederiksoord 

De schietbaan bij Frederiksoord is oud voor Drentse begrippen. Al in 1871 verschenen er advertenties 

in de Provinciale Drentsche en Asser courant die waarschuwden voor schietoefeningen op de baan aan 

de rand van de Vledderheide.128 Daarnaast was de baan ook bijzonder omdat hij lag binnen een Kolonie 

van Weldadigheid. Deze schietbaan bevond zich aan de doorgaande weg naar Vledder en werd gebruikt 

door de scherpschuttersvereniging van Frederiksoord en omstreken. Er is een mooie ansichtkaart 

bewaard gebleven die toont hoe de baan er in de negentiende eeuw uitzag. De baan had aan beide zijden 

een wal die was begroeid en aan de kant van de heide met boompjes was beplant. De structuur paste 

binnen het raster van de veenkolonie en de schietbaan werd dan ook niet buiten de bebouwde kom 

aangelegd. De wallen en de kogelvanger zijn bewaard gebleven en zijn nu nog steeds te bezoeken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 53: De schietbaan te Frederiksoord op de 
topografische kaart van 1933. 

 
128 ‘Het bestuur der scherpschuttersvereeniging’, Provinciale Drentsche en Asser courant (Assen 23 maart 1871) 
aldaar 1. 
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Figuur 54: Negentiende-eeuwse ansichtkaart van de schietbaan te 
Frederiksoord. (Bron: drentsarchief.nl) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. De schietbaan bij Tynaarlo 

Net als de schietbaan bij Frederiksoord is die bij Tynaarlo redelijk oud. In 1889 kwam de Noord-

Nederlandse Schutterij er oefenen omdat de Groningse banen bij Helpman op dat moment onbruikbaar 

waren.129 De baan lag op een stuk heide tussen Tynaarlo en het Schipborger Diep, vlakbij de spoorlijn 

Assen-Groningen. Ook hier schoot men van het dorp af, dat wil zeggen in de richting van het stroompje. 

De locatie lijkt te zijn gekozen op basis van de reisafstand naar respectievelijk Vries en Zuidlaren, die 

op dit punt ongeveer gelijk was. Bijzonder is dat deze baan niet alleen oud is maar ook redelijk lang 

gehandhaafd bleef. Tot in de jaren vijftig werd er geoefend en pas aan het begin van de jaren zestig is 

hij van de kaart verdwenen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 55: De schietbaan bij Tynaarlo in 1921. Deze is zeer lang 
in gebruik geweest en had een bovenlokale betekenis. 

 
129 ‘De Noord-Ned. Schutterij Kaderbond’, Provinciale Drentsche en Asser courant (Assen 27 juli 1889). 
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3.6 Overijssel 

 

3.6.1 Introductie 

Overijssel heeft 21 schietbanen. Deze liggen redelijk verspreid 

over de provincie, wel tekent zich een hoge concentratie aan de 

zuidrand tegen Gelderland af. Dit lijkt te corresponderen met 

de locatie van grotere kernen zoals Deventer, Rijssen, Almelo 

en Enschede. De stad Kampen heeft er bijvoorbeeld twee. In 

tegenstelling tot de meer noordelijke provincies liggen de 

schietbanen hier niet uitsluitend in de directe omgeving van een 

grote kern maar ook bij kleinere kernen of in het landelijk 

Schietbanen Overijssel 

Aantal 21 

Oudste 1891 

Civiel 

Privaat 

20 

1 

Staat Bestaand: 3 

Verdwenen: 10 

Vervallen: 8 

Locatiekeuze Bos: 3 

Dijk: 1 

Heide: 8 

Stuwwal: 3 

Tuin: 2 

Uiterwaard: 1 

Weiland: 3 

De Overijsselse schietbanen liggen sterk over de provincie 

verspreid en de locatiekeuze is uiteenlopend. Relatief grote 

concentraties bevinden zich bij de grote kernen in het 

zuiden. De noordelijke schietbanen bevinden zich ook bij 

belangrijke steden zoals Zwolle, Kampen, Gramsbergen en 

Hardenberg.  

 

Figuur 56: Typenkaart van de provincie Overijssel. Eigen werk. 
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gebied. Een goede bereikbaarheid speelt wel een grote rol. Er zijn geen schietbanen die zeer ver van een 

bewoningskern gelegen zijn. Daarnaast hebben alle grotere steden een eigen schietbaan die op enige 

afstand van de bebouwde kom ligt. Interessant is de zeer gevarieerde locatiekeuze in Overijssel. Er wordt 

gekozen voor heide, stuwwallen, akkers en weilanden. Dit betekent dat vrijwel alle locatietypen in 

Overijssel voorkomen.  

3.6.2 Kenmerkende en opvallende voorbeelden 

 

1. Schietbaan bij de Pelikaan (Zwolle)  

Onder de rook van Zwolle liggen nog steeds de resten van een schietbaan die gebruikt werd door de 

Bijzondere Vrijwillige Landstorm. Deze baan staat bekend als de “schietbaan bij de Pelikaan” en werd 

vóór 1915 aangelegd.130 De Pelikaan was een café dat aan de trambaan van Zwolle naar Dalfsen lag. De 

schutters die op deze baan oefenden maakten gebruik van dit café voor hun sociale bijeenkomsten. Zo 

werd er in 1922 de prijsuitreiking van de wedstrijden die op de schietbaan werden gehouden 

georganiseerd.131 De schietbaan bij de Pelikaan lag dus weliswaar niet dicht tegen Zwolle aan maar 

profiteerde wel van de nabijheid van een uitspanning en de goede verbindingen met de stad. Dit zorgde 

ervoor dat de baan niet alleen mensen uit de stad trok maar ook uit de wijde omgeving en zelfs Overijssel 

als geheel. In 1935 werd er bijvoorbeeld geoefend door gemeentelijke veldwachters uit de hele 

provincie.132  

 

 

 

 

 

 

 

 
130 ‘Verpachting der Landerijen der Gemeente Zwolle’, Provinciale Overijsselsche en Zwolse courant (Zwolle 11 
november 1915). 
131 ‘Vrijwillige Landstorm te Zwolle’, Overijsselsch Dagblad (Zwolle 1 september 1922). 
132 ‘SCHIETWEDSTRIJD OVERIJSS. GEM.-VELDWACHTERS’, Provinciale Overijsselsche en Zwolse courant (Zwolle 
16 mei 1935). 

Figuur 57: Positie van de schietbaan bij De Pelikaan ten opzichte 
van Zwolle op de topografische kaart van 1921. 
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Figuur 58: De restanten van de schietbaan bij de Pelikaan zijn 
duidelijk op het AHN-hillshade te zien. Links de kogelvanger en naar 
rechts toe de wallen en greppels. 

 

 

 

 

 

 

2. Schietbaan op de Holterberg (Holten) 

De Provinciale Overijsselsche en Zwolse courant maakte op 14 juni 1902 bekend dat de avond ervoor 

een aanbesteding plaats had voor de aanleg van een schietbaan op de Holterberg. De inschrijvers werden 

aangenomen voor timmer- en grondwerk.133 Dat het hier om flink wat grondwerk ging toont het AHN. 

De baan werd aangelegd in de flank van de Holterberg. De kogelvanger lag verdiept en om te zorgen 

dat de baan desondanks horizontaal was, werd het uit deze kuil gegraven zand, gebruikt voor het 

ophogen van de schietpositie. De baan werd aangelegd op de Blikkert, een stuk heide met struweel en 

blijkens de topografische kaart van 1910 schoot men vanuit een klein gebouwtje. Ook deze schietbaan 

was goed te bereiken want vanaf het treinstation van Holten liep er een zandpad rechtstreeks heen. In de 

jaren ’30 werd dit pad verhard en ontstond er een klein recreatief gebied rond de baan door de bouw van 

een uitzichttoren. 

 
133 ‘Aanbestedingen’, Provinciale Overijsselsche en Zwolse courant (Zwolle 14 juni 1902). 

Figuur 60: De schietbaan op de Holterberg op de 
topografische kaart van 1945. 

Figuur 59: AHN-hillshade van de schietbaan op de Holterberg. 
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3.7 Gelderland  

 

 

 

 

Schietbanen Gelderland 

Aantal 56 

Oudste 1850 

Civiel 

Privaat 

Militair 

33 

5 

18 

Staat Bestaand: 1 

Verdwenen: 26 

Vervallen: 29 

Locatiekeuze Bos: 13 

Fortificatie: 2 

Heide: 26 

Stuwwal: 5 

Tuin: 4 

Uiterwaard: 2 

Weiland: 2 

In Gelderland heeft men in vrijwel alle gevallen 

gekozen voor een locatie op de heide of aan heide 

grenzende bosgebieden. Uiteraard zijn er ook 

uitzonderingen zoals de schietbaan bij het dorp 

Geesteren, die in de jaren 1930 in een oud 

kampenlandschap werd aangelegd. Daarnaast 

zijn de schietbanen in het IJsseldal bij Zutphen 

bijzonder. Ondanks de nabijheid van bos en 

heidegebieden heeft men hier gekozen voor de 

uiterwaarden van de IJssel.  

 

Figuur 61: Typenkaart van de provincie Gelderland. Eigen werk. 
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3.7.1 Introductie 

Op Noord-Brabant na herbergt Gelderland de meeste schietbanen van Nederland. Het gaat hier om 56 

stuks waarvan 16 een militaire functie hebben. Deze militaire banen liggen vooral op de Veluwe, terwijl 

de civiele zich meer verspreid over de provincie bevinden. Qua locatie kunnen de Gelderse schietbanen 

in vier groepen worden ingedeeld, namelijk de Gelderse Vallei, de Veluwe, de Achterhoek en de 

Betuwe. De meeste schietbanen, 25, liggen op de Veluwe. Ze liggen allemaal op korte afstand van een 

bewoningskern of spoorweg en niet midden in het natuurgebied. In de Achterhoek is het opvallend dat 

de schietbanen zich concentreren in de beekdalen van de Berkel en de Oude IJssel. In het gebied dat 

tussen deze twee dalen ligt, bevinden zich geen schietbanen. De banen in de Betuwe concentreren zich 

in het Land van Nijmegen, hoog en droog op de stuwwal. Twee schietbanen zijn daadwerkelijk in het 

rivierenland gelegen, namelijk bij Zaltbommel en Tiel. De Zaltbommelse baan werd aangelegd in de 

vestingwerken van de stad en ook bij Tiel werd er gebruik gemaakt van een bestaande structuur: de 

rivierdijk bij het veerhuis. De schietbanen in de Gelderse Vallei liggen niet geconcentreerd maar bij de 

kernen Scherpenzeel, Barneveld, Voorthuizen en Nijkerk. Als locatie is hier steeds voor een klein 

heidegebied gekozen.   

3.7.2 Kenmerkende en opvallende voorbeelden 

 

1. Het Loo 

In het paleispark van Het Loo, ten noorden van het paleis en in de buurt van de paardenbegraafplaats, 

bevindt zich een gerestaureerde schietbaan. Als een van de weinige banen in Nederland beschikt deze 

nog steeds over het gebouwtje van waaruit geschoten wordt. Daarnaast is deze baan bijzonder omdat hij 

dubbel is: hij is zowel geschikt voor het oefenen met geweren als met pistolen.134 De pistolenbaan is te 

herkennen als een kleine kogelvanger die zich vanuit het oogpunt van de schutter rechts naast de grote 

baan bevindt. Blijkens het AHN-beeld (zie fig. 63) lijkt bij de aanleg van de grote kogelvanger gebruik 

te zijn gemaakt van een al bestaande stuifduin die werd opgehoogd. De baanzool van de gewerenbaan 

ligt verdiept, die van de pistolenbaan bevindt zich op maaiveldniveau. Deze schietbaan werd in 1902 

door Prins Hendrik aangelegd en ook gedeeltelijk door de prins zelf ontworpen.135 Voor de kogelvanger 

bevond zich een stenen ‘schietkuil’ van waar men de scores opnam en de schijven kon bewegen. Ter 

hoogte van deze schietkuil liepen ook twee rails waarover beweegbare kartonnen doelen in de vorm van 

dieren konden rijden om zo te oefenen met schieten op bewegende doelen. Door zijn vernuftige en 

moderne karakter werd deze baan na de aanleg gezien als een model voor andere schietbanen in het 

land.136  

 
134 IVN Apeldoorn, ‘Wandeling Achterpark en Paleispark Het Loo’ (zp 2020). 
135 ‘Schietbaan op het Loo’, Leeuwarder courant (Leeuwarden 19 juli 1902) aldaar 2. 
136 Ibidem 
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Figuur 62: De schietbaan die door Prins Hendrik in 1902 werd aangelegd op Het Loo. Topografische kaart van 1910. 

 

Figuur 63: AHN-hillshade van de schietbaan in het Paleispark bij Het Loo. De wallen en twee kogelvangers zijn hier zeer goed 
te herkennen. 
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Figuur 64: Gerestaureerd schietpaviljoen bij de schietbaan in het Paleispark van Het Loo. Eigen werk. 

 

Figuur 65: Schietbaan in het Paleispark bij Het Loo. Links de lange geweerbaan, rechts de korte pistolenbaan. Eigen werk.  

 

2. Arnhem 

In het reliëf van Burgers’ Zoo zijn nog steeds de resten te herkennen van de schietbaan die rond het jaar 

1900 werd aangelegd op deze locatie. Op de schietbaan aan de Zinkelenberg werd geoefend door 

schietvereniging “Arnhem”. Uit een advertentie voor een concours uit 1908 blijkt dat de baan 

oorspronkelijk zo’n 200 meter lang was.137 Hoewel een groot gedeelte daarvan nu is verdwenen, zijn 

 
137 ‘Schieten’, Arnhemse courant (Arnhem 28 oktober 1908). 
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delen van de wallen en de hoge kogelvanger aan de Cattenpoelseweg nog duidelijk te zien. Afgaand op 

de topografische kaarten lijkt de baan tot in de jaren 1960 in gebruik te zijn geweest. Tot op dat moment 

werd hij in ieder geval op de kaart afgebeeld. Alhoewel er naast het krantenbericht vrij weinig over deze 

schietbaan bekend is, is er wel interessant beeldmateriaal beschikbaar. Een lithografie die gedateerd 

wordt op 1905 toont de looproute van het station van Arnhem naar de schietbaan aan de Zinkelenberg 

(zie fig. 68). Er waren twee mogelijke looproutes die allebei langs het park Sonsbeek leidden. Verder 

staan er op deze kaart bezienswaardigheden in het park, de concertzaal Musis Sacrum en 

horecagelegenheden afgebeeld. Deze kaart was er dus waarschijnlijk voor bedoeld om bezoekers van de 

schietbaan die niet uit Arnhem kwamen tegemoet te komen. Men mikte hier duidelijk op een ontwikkeld 

burgerpubliek waarvoor de gang naar de schietbaan tevens een mogelijkheid tot ontspanning en vermaak 

moest zijn.  

 Figuur 66: De schietbaan op de Zinkelenberg bij 
Arnhem op de topografische kaart van 1933. 

 

 

 

 

 

 

Figuur 67: De restanten van de schietbaan 
zijn nog te herkennen in het reliëf in Burgers' 
Zoo op deze AHN-hillshade. Hierbij valt vooral 
de hoge kogelvanger op die nog naast de 
Cattenpoelseweg ligt. 
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Figuur 68: Lithografie gedateerd in 1905. Deze toont twee mogelijke wandelroutes naar de schietbaan van schietvereniging 
"Arnhem". Naast deze routes staan er ook bezienswaardigheden en horeca op de kaart afgebeeld. Bron: Gelders Archief, 1506. 
inv.nr. 3289 
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3.8 Utrecht 

 

3.8.1 Introductie  

De provincie Utrecht telt 17 schietbanen waarvan er 7 

militair zijn. Op een locatie na liggen alle Utrechtse 

schietbanen op de Utrechtse Heuvelrug. De uitzondering 

ligt bij het fort van Everdingen in de uiterwaarden van de 

Lek. Dit betekent dat er in het veenweidegebied geen 

Schietbanen Utrecht 

Aantal 17 

Oudste 1880 

Civiel 

Privaat 

Militair 

8 

1 

8 

Staat Bestaand: 1 

Verdwenen: 9 

Vervallen: 7 

Locatiekeuze Bos: 6 

Heide: 7 

Stuwwal: 3 

Uiterwaard: 1 

Vrijwel alle Utrechtse schietbanen zijn gesitueerd op 

de Utrechtse Heuvelrug. In dit gebied is genoeg bos 

en heide voor handen om de veiligheid van 

omstanders te garanderen. Daarnaast liggen 

schietbanen bij de grote steden Amersfoort en 

Utrecht op locaties die goed bereikbaar zijn. De 

heuvelrug werd vanouds gebruikt voor militaire 

oefeningen, nog te zien aan de aanwezigheid van 

kazernes. Daarnaast was het ook een 

ontspanningslandschap waarin de schietsport een 

belangrijke plaats innam.  

Figuur 69: Typenkaart van de provincie Utrecht. Eigen werk. 
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enkele schietbaan ligt. De schietbanen liggen gelijkmatig verspreid over de heuvelrug met een hogere 

dichtheid rond Amersfoort en Baarn waar er respectievelijk 5 en 4 op korte afstand van elkaar liggen. 

Rond Amersfoort zijn dit vooral militaire banen maar bij Baarn gaat het wel degelijk om civiele 

schietbanen. Vijf banen liggen op de westflank van de heuvelrug waarbij ze gebruik maken van het 

natuurlijk reliëf. Het gaat hier om Amerongen, Doorn, Driebergen, Zeist en Bilthoven.  

3.8.2 Kenmerkende en opvallende voorbeelden 

1. Austerlitz 

Al sinds de vroege negentiende eeuw stond er op korte afstand van de Piramide van Austerlitz een hotel 

dat aan het begin van de twintigste eeuw de naam Pyramide droeg. Rond die tijd werd er naast dit hotel 

een schietbaan aangelegd die, afgaande op de topografische kaart van 1933, aan het einde van de jaren 

’20 werd vergroot. De locatie van deze baan, zo dicht bij een hotel en toeristische attractie, lijkt een 

recreatief gebruik te suggereren (zie fig. 71). Rond 1900 werd er bij hotel Pyramide ook een speeltuin 

aangelegd die in de loop van de twintigste eeuw werd uitgebreid. Het gebied rond de piramide was 

tevens een drukbezocht wandelgebied. Men haalde hotelgasten op met de auto vanuit de omliggende 

dorpen. Over het ontstaan van de schietbaan is niet veel informatie te vinden maar hij lijkt dus in de 

context van deze buitenactiviteiten te zijn opgericht. Tot het einde van de jaren ’70 stond de baan 

ingetekend op de topografische kaarten en is waarschijnlijk dan ook tot die tijd in gebruik geweest.  

 

Figuur 70: AHN-hillshade van de schietbaan bij de Piramide van Austerlitz. Dit monument staat te midden van de cirkel 
rechtsboven op het AHN-beeld. 

 

 

 

 

Figuur 71: Ansichtkaart van Hotel 'De Pyramide' waarbij de 
schietbaan hoorde. (Bron: Het Utrechts Archief, cat.nr. 7134) 
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2. Baarn 

In 1907 stelde de Koningin-Moeder, de voormalige regentes Emma, een stuk grond, behorende bij haar 

bezit op Soestdijk, af aan de Baarnse Volksweerbaarheid.138 Om hier een schietbaan aan te leggen, vroeg 

deze vereniging kort daarop subsidie aan bij het ministerie van Oorlog. De aanleg van de baan heeft 

waarschijnlijk op zich laten wachten want pas in 1919 werd er gesproken over de nieuwe schietbaan op 

het terrein van Soestdijk.139  Deze nieuwe schietbaan was 500 meter lang en voldeed aan alle 

veiligheidseisen van die tijd.140 Op dat moment was de Volksweerbaarheid opgegaan in de na de Eerste 

Wereldoorlog opgerichte Baarnse Burgerwacht.141 Restanten van de baan zijn nog altijd te vinden. Deze 

liggen geheel in het westen van het park bij Soestdijk. Hij werd aangelegd op een relatief vlak stuk grond 

tussen twee voormalige stuifzandcomplexen. Ten tijde van de aanleg was dit gebied al volledig bebost. 

Wanneer men over de Soestdijkerstraatweg kwam, was de schietbaan goed te bereiken vanuit zowel 

Baarn als Hilversum. 

 

Figuur 72: AHN-beeld van de schietbaan bij Baarn. 

 

 

 

 

 

 

 
138 ‘Volksweerbaarheid’, Algemeen Handelsblad (Amsterdam 22 november 1907) aldaar 9. 
139 ‘Nieuwe schietbaan te Baarn’, De Telegraaf (Amsterdam 5 augustus 1919) aldaar 5. 
140 Ibidem 
141 Ibidem 

Figuur 73: De schietbaan bij Baarn op de topografische kaart 
van 1933. Rechts is de private baan te zien die tevens in het 
park van Soestdijk lag. 



83 
 

3.9 Noord-Holland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9.1 Introductie 

Noord-Holland heeft 13 schietbanen. De Noord-

Hollandse banen concentreren zich vooral in de meest 

geschikte gebieden, dat wil zeggen dicht bij de stad maar 

wel in een relatief verlaten streek. Vijf schietbanen liggen 

in de duinen maar vier daarvan zijn feitelijk opvolgende 

stadia van hetzelfde complex bij Bloemendaal. De andere 

ligt bij Den Helder. Daarnaast heeft die stad een tweede 

Schietbanen Noord-Holland 

Aantal 13 

Oudste 1880 

Civiel 

Militair 

8 

5 

Staat Verdwenen: 8 

Vervallen: 5 

Locatiekeuze Akker: 1 

Duinen: 5 

Fortificatie: 1 

Heide: 3 

Weiland: 3 

Noord-Holland heeft geen groot aantal schietbanen. 

Wel liggen ze op voor de provincie zeer toepasselijke 

plaatsen. De provincie wordt gekenmerkt door de 

tweedeling tussen duinen en veenweiden. Duinen zijn 

vanwege hun uitgestrektheid uiteraard een ideale 

locatie voor schietoefeningen maar bij gebrek aan 

duinen werd ook voor de veenweiden gekozen. Bij 

Den Helder ligt tenslotte een schietbaan binnen 

fortificaties.  

Figuur 74: Typenkaart van Noord-Holland. Eigen werk. 
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schietbaan die in de fortificaties ligt. Het schietterrein van Hoorn ligt aan de Zuiderzee op een stuk 

grasland ten oosten van de stad. Amsterdam heeft twee schietbanen, een in de Indische buurt en een 

opvolger op het Zeeburgereiland. Mogelijk heeft de stad een groter aantal gehad maar waren deze 

overdekt. Ten slotte kent de gemeente Hilversum ook nog een drietal complexen. Twee hiervan zijn 

militair en liggen op de heide ter hoogte van Laren. De laatste ligt achter de huizen aan de doorgaande 

weg van Hilversum naar Utrecht.  

3.9.2 Kenmerkende en opvallende voorbeelden 

 

1. Haarlem 

Ten westen van overveenlem, in de duinen bij het buurtschap Overveen, bevond zich een zeer interessant 

complex van schietbanen. De topografische kaart van 1880 toont al twee naast elkaar gelegen 

baancomplexen. Ter hoogte van de Joodse begraafplaats lag een kleine schietbaan met de naam De 

Blinkert, verwijzend naar een steile duintop ter plaatse.142 Iets ten noorden van die begraafplaats lag een 

‘excercitieterrein’. In 1910 was de eerstgenoemde baan verdwenen maar op het excercitieterrein waren 

ondertussen twee zeer lange schietbanen voor de Volksweerbaarheid aangelegd, die, zoals het AHN-

hillshade toont, het duinreliëf over grote afstand doorkliefden. Tijdens het interbellum lijken deze banen 

hun functie te hebben verloren, onder meer omdat de weg naar Bloemendaal aan Zee er dwars over werd 

aangelegd en grote delen van het duingebied werden gevorderd voor de waterwinning. Op het AHN-

beeld (zie fig. 77) zijn ze echter nog zeer goed te herkennen. Het terrein werd niet verlaten. In de jaren 

1930 oefende de Bloemendaalse Burgerwacht op een kleine schietbaan die blijkens de topografische 

kaart van 1958 naast de restanten van zijn voorgangers werd aangelegd (zie fig. 32).  

 

Figuur 75: Ansichtkaart uit 1904 met de watertoren en het schietterrein in de duinen bij Overveen. (Bron: Noord-
Hollandsarchief, cat.nr. 4995) 

 
142 ‘Blinkert’, Woordenlijst [https://cf.hum.uva.nl/dsphome/ljc/potgieter/woorden.html]. 
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Figuur 76: De kleine schietbaan in de duinen bij Overveen die werd 
gebruikt door de Bloemendaalse Burgerwacht. Foto uit 1935. (Bron: 
Noord-Hollandsarchief, cat.nr. 554) 

 

2. Limmen 

De schietbaan die tijdens het interbellum bij Limmen werd aangelegd was de enige in de wijde omtrek. 

Uit een krantenartikel uit 1930 blijkt dan ook dat niet alleen de Limmense burgerwacht maar ook 

verenigingen uit de rest van Noord-Holland op deze baan kwamen oefenen. Van de 43 keer dat de 

Limmense baan dat jaar werd gebruikt, was dat 24 keer door de eigen burgerwacht en 19 keer door 

verenigingen uit andere dorpen en steden.143 Het feit dat de Bijzondere Vrijwillige Landstorm en de 

Burgerwacht er in 1929 gezamenlijke wedstrijden hielden, duidt tevens op het belang dat deze 

schietbaan voor het gehele Kennemerland had.144 Daarnaast was de ligging van de schietbaan bijzonder. 

Ondanks de nabijheid van de duinen, de vaakst gebruikte locatie in deze omgeving, werd de baan 

aangelegd tussen de akkers aan de rand van de dorpskern. Wel werden de randen van de schietbaan 

beplant met bomen. De nabijheid van de spoorlijn tussen Amsterdam en Alkmaar lijkt hier een 

belangrijke reden. Op het huidige AHN-beeld is de baan nog te herkennen en het reliëf van het terrein 

wordt nu gebruikt door een camping om beslotenheid te accentueren.145   

 
143 ‘Limmen - Burgerwacht’, Nieuwe Haarlemsche courant (Haarlem) aldaar 2. 
144 ‘Limmen - Schietwedstrijden’, Nieuwe Haarlemsche courant (Haarlem) aldaar 2. 
145 Eli Vlessing, ‘Hier blijf je hangen. Limmen’, Buitenspoor, aldaar 5–7. 

Figuur 77: AHN-beeld waarop de negentiende-
eeuwse schietbanen bij Overveen nog duidelijk in 
het reliëf te herkennen zijn. 
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Figuur 78: Fragment van een luchtfoto uit 1955. Het langgerekte perceel herkenbaar aan de bomensingel in het midden van 
de foto is de Limmense schietbaan. Deze ligt te midden van de bollenvelden. (Bron: Noord-hollandsarchief, inv.nr. 9078) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 79: De schietbaan bij Limmen 
op de topografische kaart van 1958. 
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3.10 Zuid-Holland  

 

3.10.1 Introductie 

Zuid-Holland heeft 17 schietbanen. De schietbanen in Zuid-

Holland laten een interessante tweedeling zien. Vijf banen liggen 

in de duinen, namelijk bij Hoek van Holland, Den Haag en 

Katwijk. Naast die banen in de duinen liggen er ook zeven in het 

veenweidegebied. Deze banen in de weilanden horen op een na 

Schietbanen Zuid-Holland 

Aantal 17 

Oudste 1880 

Civiel 

Privaat 

15 

2 

Staat Verdwenen: 13 

Vervallen: 4 

Locatiekeuze Akker: 1 

Bos: 1 

Duinen: 5 

Fortificatie: 1 

Uiterwaard: 2 

Weiland:7 

In Zuid-Holland is dezelfde scheiding tussen duinen en 

veenweiden te herkennen als in Noord-Holland. De 

schietbanen in het veenweidegebied liggen overigens wel 

steeds bij een grotere stad, te weten Leiden, Delft en  

Rotterdam. Vaak zijn deze banen ook oud en daarmee 

waarschijnlijk overblijfselen van een lange 

schutterijgeschiedenis. In enkele gevallen wordt voor 

schietbanen een locatie in de uiterwaarden gekozen. Door 

voorbijvarende schippers waren deze locaties echter niet 

ideaal.  

Figuur 80: Typenkaart van de provincie Zuid-Holland. Eigen werk. 



88 
 

allemaal bij een stad, te weten Delft, Leiden en Rotterdam. Die stad is tevens koploper met het aantal 

banen, namelijk 3. Deze banen bestaan echter niet gelijktijdig maar verschuiven tijdens de 

stadsuitbreidingen steeds met de rand van de bebouwde kom mee. De overige banen liggen in bossen of 

binnen vestingwerken zoals bij Hellevoetsluis. Daarnaast liggen er nog twee banen in de uiterwaarden 

van de Merwede bij Dordrecht en de Hollandse IJssel bij Gouda. De zuidelijke polders zijn op 

Hellevoetsluis na helemaal leeg.  

3.10.2 Kenmerkende en opvallende voorbeelden 

1. Gouda 

Op maandag 14 juni 1880 werd schipper Broese uit Gouda, terwijl hij ter hoogte van zijn thuisstad over 

de Hollandse IJssel voer, getroffen door een kogel. Deze werd afgevuurd vanaf de schietbaan die aan de 

oever van de rivier lag.146 Dit gebeurde vaker want eerder werden al een paard dat over de dijk aan de 

overkant liep en een dijkhuisje geraakt. Hierop beklaagde men dat de gemeente het niet al te nauw nam 

met de veiligheid van passanten van de baan omdat het garanderen van die veiligheid te veel geld zou 

kosten.147 De schietbaan bij Gouda lag inderdaad op een opvallende locatie. De dijk ten noordwesten 

van de baan ving weliswaar afzwaaiende kogels op maar de rivier lag onbeschut. Ondanks blijvende 

kritiek bleef de baan tot in de jaren 1940 op dezelfde locatie op de oever van de Hollandse IJssel liggen. 

In eerste instantie werd deze baan door het in Gouda gelegerde garnizoen gebruikt maar later vestigde 

de schutterij zich er. Niet alleen leverde deze locatie een gevaar op voor passanten, ook stond het terrein 

door wisselende waterstanden vaak blank.148  

 

Figuur 81: Topografische kaart van 1900. De 
schietbaan van Gouda lag ten zuiden van de stad aan 
de oever van de Hollandsche IJssel. Dit leverde gevaar 
op voor schippers en andere passanten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
146 ‘Gemengd nieuws’, De Standaard (Amsterdam) aldaar 6. 
147 Ibidem 
148 Erik Kooistra, ‘Het verdwenen kruithuis’, Tidinge (Gouda 2017) aldaar 32. 
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2. Rotterdam  

In 1886 opende de 

Scherpschuttersvereniging 

Rotterdam een nieuwe 

schietbaan in de Prins 

Alexanderpolder, ten oosten van 

de stad en ter hoogte van de 

Kralingse Plas.149  De koning 

werd per telegram in kennis 

gesteld van de feestelijke 

opening van de baan en men 

bracht een toost uit op het 

welvaren van het koningshuis en 

de onafhankelijkheid van Nederland.150 In 1904 werd de schietbaan vernieuwd door onder meer een 

nieuwe kogelvanger, waarnemingsposten en een revolverbaan aan te leggen.151 De warme band die de 

Rotterdamse scherpschutters met het koningshuis hadden, blijkt ook uit een bezoek dat prins Hendrik in 

1930 aan de baan aflegde.152 Bij de oprichting van de schietbaan bij Kralingen had Rotterdam ook al 

een schietbaan bij Krooswijk.153 Deze baan werd echter kort na 1900 opgegeven. De locatie van de baan 

bij Kralingen was gunstiger vanwege het open terrein, namelijk veenweidegebied. In de jaren 30 werd 

het Kralingse Bos aangelegd. Uit het AHN blijkt dat de grond hierbij werd opgehoogd waardoor de baan 

verdween. Iets ten oosten werd om die reden een nieuwe schietbaan aangelegd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
149 ‘Bij de opening der nieuwe schietbaan...’, De avondpost (Den Haag) aldaar 2. 
150 Ibidem 
151 ‘Aanbestedingen’, De Courant (Amsterdam) aldaar 3. 
152 ‘Prins Hendrik op de schietbaan’, Rotterdamsch nieuwsblad (Rotterdam) aldaar 1. 
153 Deze schietbaan was relatief oud en verschijnt al op de topografische kaart van 1880. 

Figuur 82: Prins Hendrik bracht in 1930 een bezoek aan de schietbaan bij 
Kralingen. (Bron: Rotterdamsch nieuwsblad, 5-5-1930, p.1 via Delpher) 
 

 

Figuur 83: De schietbaan bij Kralingen op de 
topografische kaart van 1900. 
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3.11 Zeeland  

 

 

3.11.1 Introductie  

Zeeland heeft 18 schietbanen. Ondanks het gebrek aan 

uitgestrekte woeste gronden waar schietbanen doorgaans 

worden aangelegd, heeft Zeeland een relatief groot 

aantal banen. Opvallend is dat 12 van de 18 schietbanen 

gebruik maken van een dijklichaam, als kogelvanger en 

Schietbanen Zeeland 

Aantal `18 

Oudste 1910 

Civiel 18 

Staat Verdwenen: 17 

Vervallen: 1 

Locatiekeuze Dijk: 12 

Duinen: 3 

Fortificatie: 1 

Weiland: 2 

Zeeland is een opvallende provincie omdat het in 

eerste instantie geen ideaal landschap voor 

schietbanen lijkt te hebben. Op de duinen na zijn er 

geen woeste gronden aanwezig en het overgrote 

deel van de beschikbare grond is bestemd voor 

akkerbouw. Toch ligt er een onverwacht hoog aantal 

banen. Het overgrote deel ervan is aangelegd tegen 

dijken. De dijk schermt de baan in ieder geval aan 

een kant af. Daarnaast liggen er diverse schietbanen 

in de duinen van Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen. 

Ook de fortificaties van Terneuzen zijn een 

opvallende locatie.  

Figuur 84: Typenkaart van de provincie Zeeland. Eigen werk. 
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als wal om afketsende kogel op te vangen. Naast deze interessante ‘dijkschietbanen’ valt het ook op dat 

veel banen gelegen zijn bij relatief kleine kernen. Een dorp als Wemeldinge heeft zijn eigen schietbaan 

tegen de dijk bij de haven. Naast de schietbanen tegen de dijk liggen er in Zeeland ook drie banen in de 

duinen, bij Domburg, bij Zouteland en bij Groede. Bij het stadje Axel in Zeeuws-Vlaanderen liggen er 

twee opeenvolgende banen in het weiland, de enige in Zeeland. De schietbaan van Terneuzen ligt 

toepasselijk binnen de fortificaties van de stad.  

3.11.2 Kenmerkende en opvallende voorbeelden 

 

1. Middelburg 

Van de schietbaan aan de Westelijke Oude Havendijk in Middelburg is een interessante afbeelding 

bewaard gebleven. Een prentbriefkaart uit de periode 1906 – 1907 toont de landelijke ligging van de 

baan (zie fig. 34). Een dijklichaam beschermde het noordoosten tegen afzwaaiers. Aan de andere kant 

stonden houten schermen met daarnaast een klein laantje. Men schoot vanuit een houten hut richting 

een kogelvanger die aan de horizon lag. De schietbaan was eigendom van de schietvereniging 

“Medioburgum” die er in 1910 een grote wedstrijd organiseerde. Er kon geschoten worden tot 200 

meter, wat betekende dat de baan in dat jaar die lengte had.154 Vanaf 1919 oefende niet alleen de 

schietvereniging op deze baan maar ook de Burgerwacht.155 Het grote dijklichaam waartegen de 

schietbaan lag, maakte deel uit van de voormalige verbindingsvaart tussen Middelburg en de oude 

haven. Toen deze vaart werd opgeheven, werd de vrijgekomen ruimte gebruikt voor een steenfabriek, 

een begraafplaats en dus deze schietbaan. Het AHN-beeld toont dat restanten van deze baan nu niet meer 

aanwezig zijn door een uitbreiding van de begraafplaats.  

 

Figuur 85: Een 
prentbriefkaart met 
daarop de Middelburgse 
schietbaan aan de 
Westelijke Oude 
Havendijk. Deze is links op 
de afbeelding te zien. 
(Bron: Zeeuwsarchief, 
inv.nr. 3696) 

 
154 ‘Schieten.’, Het nieuws van den dag: de kleine courant (Amsterdam) aldaar 7. 
155 ‘Burgerwacht.’, Middelburgsche courant (Middelburg 31 maart 1919) aldaar 3. 
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Figuur 86: De schietbaan aan de Westelijke Oude Havendijk bij Middelburg op de topografische kaart van 1933. 

2. Zierikzee 

Net als van de Middelburgse schietbaan zijn ook van die bij Zierikzee opvallende afbeeldingen bewaard 

gebleven. Waar de baan in Middelburg zeer idyllisch gelegen was, oefende men bij Zierikzee in Cauwers 

inlaag: een omdijkt stuk land aan de rand van de Oosterschelde. Een foto laat duidelijk zien hoe open 

dit gebied was (zie fig. 87). Er staat slechts een gebouw en de hoge dijken beschermen het omliggende 

gebied tegen afzwaaiers. Of er verder veiligheidsmaatregelen waren genomen toont de afbeelding niet. 

Mogelijk achtte men dit niet nodig vanwege de bescherming die de dijken boden. Wel is er een 

ontwerptekening bewaard gebleven voor een schietbaan bij Zierikzee uit de periode 1880 – 1900 (zie 

fig. 88). Het is niet duidelijk of deze plannen daadwerkelijk zijn uitgevoerd, maar mocht dit zo zijn dan 

was de baan voldoende beschermd. Het ontwerp ging namelijk uit van wel 6 schietpoorten. Deze baan 

was daarnaast relatief lang, namelijk 250 passen, zo’n 200 meter. De schietbaan in Cauwers inlaag was 

blijkens de beschrijving van bovenstaand archiefstuk in eerste instantie militair maar hij werd tevens 

gebruikt door de schutterij van Zierikzee.  

 

 

 

 

 



93 
 

Figuur 87: De 
Zierikzeese schutterij 
oefent rond 1900 op de 
schietbaan in Cauwers 
inlaag. De openheid 
van het gebied is hier 
duidelijk te herkennen. 
(Bron: Zeeuws archief, 
inv.nr. ZZE-1318) 

 

Figuur 88: Ontwerptekening voor een schietbaan bij Zierikzee uit de periode 1880 - 1900. Het is niet duidelijk of het hier om 
de baan in Cauwers inlaag gaat. (Bron: Zeeuws archief, inv.nr. THA-0439) 
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3.12 Noord-Brabant  

 

 

Schietbanen Noord-Brabant 

Aantal 61 Locatiekeuze  Bos: 14 

Dijk: 4 

Fortificatie: 2 

Heide: 34 

Kerkgebouw: 1 

Tuin: 4 

Weiland: 2 

Oudste 1867 

Civiel 

Militair 

52 

9 

Staat Verdwenen: 25 

Vervallen: 36 

Noord-Brabant is de provincie met de meeste schietbanen. De locatiekeuzes zijn uiteenlopend maar 

het overgrote deel van de Brabantse banen ligt op de heide of in het bos. Door het grote aandeel 

van woeste gronden in deze provincie lagen deze locaties voor de hand.  

Figuur 89: Typenkaart van de provincie Noord-Brabant. Eigen werk. 
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3.12.1 Introductie 

Noord-Brabant heeft 61 schietbanen. De Noord-Brabantse schietbanen liggen relatief gelijkmatig over 

de provincie verspreid. In het oosten liggen de grootste concentraties in de Kempen, de zuidelijke Peel 

en het Maasland. 34 schietbanen liggen op de heide. Dit is meer dan in iedere andere provincie. De 

schietbanen die op de heide liggen, bevinden zich meestal op de rand van het heidegebied maar ver 

genoeg van de kernen af om geen gevaar te vormen. De schietbanen kunnen zowel bij grote steden als 

bij kleinere dorpen horen. Naast de heide is het bos een veelgebruikte locatie: 14 banen liggen in het bos 

of tegen de bosrand. In de meeste gevallen gaat het hier dan om beboste heide. Net als Zeeland heeft 

Noord-Brabant een aantal schietbanen die gebruik maken van een dijklichaam. Drie daarvan liggen in 

de noordwesthoek van de provincie, een in het Maasland.  

 

3.12.2 Kenmerkende en opvallende voorbeelden 

 

1. Deurne 

De schietbaan naast café De Barrier te Deurne werd in 1900 aangelegd door schietvereniging 

“Wilhelmina”. Omdat de schietbaan naast een drukke verkeersweg lag, verplichtte de gemeente dat men 

aan de lange zijde van de baan die aan deze weg grensde een aarden wal van 1,5 meter hoogte op moest 

werpen.156 Nadat schietvereniging “Wilhelmina” in 1903 werd opgeheven, oefende de Rustende 

Schutterij op deze schietbaan en na de Eerste Wereldoorlog voegden zich hier de Burgerwacht en de 

Bijzondere Vrijwillige Landstorm bij.157 Omdat de Burgerwacht naar mening van de BVL te weinig 

onderhoud aan de baan pleegde, namen zij deze van de gemeente en de Burgerwacht over.158 Interessant 

is dat de plaats van de schietbaan niet onbetwist was. Op het moment dat men de baan in de jaren 1920 

wilde vernieuwen, werd er gekeken naar een geschiktere locatie. Daarbij viel het oog op een 

nabijgelegen natuurgebied maar al snel protesteerde men dat er fraaie natuur opgeofferd zou worden 

voor een schietbaan. Uiteindelijk bleef de baan dan ook liggen waar hij lag en werd hij tegen hoge kosten 

aan de eisen van de tijd aangepast, onder meer door het plaatsen van twee schietpoorten.159 De schietbaan 

bij de Barrier werd vanaf 2010 gerestaureerd en is daarom zeer goed in het landschap te herkennen.160  

 
156 ‘Schietbaan bij de Barrier - DeurneWiki’, 
[https://www.deurnewiki.nl/wiki/index.php?title=Schietbaan_bij_de_Barrier]. 
157 Ibidem 
158 Ibidem 
159 Ibidem  
160 ‘Foto’s 2012’, [http://www.heemkundekringdeurne.nl/fotos-2012.html]. 
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Figuur 90: Boven- en zijaanzicht van de schietbaan te Deurne. Deze werden opgesteld voor de restauratie van de baan in 2010. 
(Bron: Deurnewiki.nl) 

 

Figuur 91: Tijdens de mobilisatie van 1939 - 1940 werd er op deze baan geoefend door dienstplichtigen. Deze foto toont een 
soldaat die op de schietplank ligt en door de twee schietpoorten moet richten. (Bron: Deurnewiki.nl) 
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Figuur 92: De schietbaan bij Deurne op de topografische kaart van 1945. Opvallend is de locatie van de schietbaan vlak naast 
een drukke verkeersweg. 

2. Terheijden 

Deze bijzondere schietbaan was gelegen in de ‘groote Spinolaschans aan den grooten rijksweg Breda-

Terheijden’.161 Evenals in Deurne oefende op deze baan aan het begin van de twintigste eeuw 

schietvereniging Wilhelmina. Deze vereniging was koninklijk erkend. In 1923 hield zij in het kader van 

haar 25-jarig bestaan een grote nationale schietwedstrijd. Hierbij werd niet alleen door burgers 

geschoten maar bijvoorbeeld ook door de Rijkswacht. Dit duidt erop dat de baan geschikt was voor een 

groot aantal verschillende kalibers. Daarnaast vermeldde men met trots dat de schietbaan in de 

Spinolaschans aan de eisen van de tijd voldeed.162 Alhoewel de vereniging sinds het einde van de 

negentiende eeuw bestond werd de baan in de schans waarschijnlijk pas in 1919 geopend. Deze 

openingsceremonie vond niet ter plekke plaats maar in een nabijgelegen hotel.163 De locatie langs een 

belangrijke doorgaande weg van Terheijden naar Breda en het feit dat door de bestaande aarden wallen 

de baan toch veilig was ondanks de ligging aan die drukke weg, zullen een belangrijke rol hebben 

gespeeld in de locatiekeuze. Doordat de baan in een bestaande schans werd aangelegd was het ook 

mogelijk om kosten te besparen. De Spinolaschans was een welbekende locatie in de omgeving van 

Breda, deze schietbaan werd dan ook door veel verenigingen uit de wijde omgeving gebruikt. Opvallend 

 
161 ‘Terheijden. Schietwedstrijd.’, Dagblad van Noord-Brabant (Breda). 
162 ‘Terheijden. Groote schietwedstrijd.’, Dagblad van Noord-Brabant (Breda). 
163 ‘Opening schietbaan. Terheijden.’, Dagblad van Noord-Brabant (Breda). 
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is wel dat deze baan niet op de topografische kaarten staat ingetekend. Voor het lokaliseren moest dus 

gebruik worden gemaakt van schriftelijke bronnen.  

 

Figuur 93: De schietbaan van Terheijden lag in de Spinolaschans. Op het AHN is ook nu nog de kogelvanger te herkennen in 
het noordelijke bastion. 

 

 

 



99 
 

3.13 Limburg  

 

 

3.13.1 Introductie 

Limburg heeft 23 schietbanen. Qua schietbanen is Limburg een bijzondere provincie. Hier komen 

locatietypen voor die nergens anders in Nederland te vinden zijn. Denk hierbij aan schietbanen tegen 

steilwanden, in afgravingen en in holle wegen. Deze bijzondere banen concentreren zich vooral in het 

heuvelachtige zuiden van de provincie. Het noorden wordt vooral gekenmerkt door schietbanen op de 

heide en in het bos. Bij Venlo liggen echter twee banen die gebruik maken van een afgraving in de 

steilwand langs de Maas. Bij Belfeld is er in de steilwand zelfs geen afgraving aanwezig. De banen die 

gebruik maken van een holle weg liggen bij Simpelveld en Margraten. Een bijzondere baan die in een 

afgraving ligt, bevindt zich op de Sint-Pietersberg onder Maastricht.  

 

Schietbanen Limburg 

Aantal 23 

Oudste 1850 

Civiel 

Privaat 

20 

3 

Staat Verdwenen: 5 

Vervallen: 18 

Locatiekeuze Afgraving: 5 

Bos: 8 

Heide: 7 

Holle weg: 2 

Steilwand: 1 

Limburg kent een opvallende tweedeling tussen het noorden en het zuiden van de provincie. In het 

noorden liggen voornamelijk banen op de heide of in het bos terwijl in het zuiden op een opvallende 

manier gebruik is gemaakt van het unieke landschap. Hier werd bijvoorbeeld gekozen voor 

steengroeves, steilwanden en holle wegen.  

Figuur 94: Typenkaart van de provincie Limburg. Eigen werk. 
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3.13.2 Kenmerkende en opvallende voorbeelden  

 

1. Reuver 

De schietbaan in het Noord-Limburgse Reuver werd relatief laat opgericht. Waar andere banen vaak 

rond 1900 op de kaart verschenen, werd de baan bij Reuver pas in 1935 aangelegd voor de Burgerwacht. 

Een uitgebreid artikel in de Limburger Koerier van 11 juli van dat jaar vermeldde de grote 

feestelijkheden waarmee het openen van de schietbaan gepaard ging.164  Van heinde en verre waren 

burgerwachten komen opdagen om het evenement mee te maken en ook de lokale filharmonie werd 

opgetrommeld.165 Het ging hier dus om een belangrijk sociaal evenement en niet slechts om serieuze 

militaire praktijk. Omdat deze baan relatief laat werd aangelegd verscheen hij ook pas laat op de 

topografische kaarten, namelijk voor het eerst op die van 1945. Uit bovenstaand krantenbericht bleek 

hij er dus al wel eerder te hebben gelegen. De locatie van de baan was bijzonder. Hij lag ten zuidwesten 

van het dorp, aan de rand van de Lommerbergen, een bosrijk gebiedje met stuifduinen. Het AHN toont 

duidelijk een greppel ten zuiden van de langgerekte stuifduin en vermoedelijk was dit dan ook de 

schietbaan. De stuifduin beschermde dan tegen afzwaaiers richting het dorp. Tevens was de baan goed 

bereikbaar, zowel vanaf de weg (de provinciale weg van Venlo naar Roermond) als via het spoor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
164 ‘Opening nieuwe schietbaan burgerwacht’, Limburger koerier: provinciaal dagblad (Heerlen). 
165 Ibidem 

Figuur 95: De schietbaan van Reuver op de 
topografische kaart van 1945. Deze baan werd in 
1935 aangelegd aan de zuidkant van een 
langgerekt stuifduin. 

Figuur 96: De stuifduin waar de schietbaan van 
Reuver naast werd aangelegd is duidelijk te 
herkennen op het AHN-hillshade. 
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2. Sint Pietersberg bij Maastricht 

De schietbaan op de Sint Pietersberg bij Maastricht lag in een van oudsher militaire omgeving. Op 

relatief korte afstand bevonden zich het Fort Sint Pieter, een militair oefenterrein en Franse batterijen. 

Dit is echter niet het meest bijzondere aan deze schietbaan. Een foto van de officiële opening in 1938 

toont wat deze schietbaan zo speciaal maakte: hij was gesitueerd in een steengroeve (zie fig. …). Aan 

de Schutterijweg in de voormalige ENCI-groeve is de locatie van de vroegere schietbaan nog altijd zeer 

goed zichtbaar. Men heeft aan de rechterkant van de schietbaan een steile wand uitgegraven. Aan de 

andere kant keek men uit over de groeve (zie fig. 99). Blijkens de foto waren er ook schietpoorten op de 

baan aanwezig. Dit paste binnen de toegenomen veiligheidseisen die tijdens het interbellum golden. 

Deze baan kende waarschijnlijk een breed scala aan gebruikers naast de gewoonlijke burgerwacht. Een 

foto (tevens uit 1938) toont zusters van het Rode Kruis die onder begeleiding op de baan oefenden (zie 

fig. 100). Op deze foto valt ook de bijzondere landschappelijke ligging van de baan op: men had uitzicht 

over het dal van de Maas. Waarschijnlijk heeft deze baan niet zeer lang gefunctioneerd want hij werd 

voor het laatst afgebeeld op de topografische kaart van 1958. De voormalige groeve heeft zich nu 

ontwikkeld tot een bosgebied.  

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 98: De AHN-hillshade toont duidelijk dat de 
schietbaan in een steengroeve werd aangelegd. 

Figuur 97: De schietbaan op de Sint Pietersberg op 
de topografische kaart van 1945. 
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Figuur 99: Foto uit 1938 waarop de opening van de schietbaan in de ENCI-groeve te zien is. Bron: RHC-Limburg, Fotocollectie 
GAM. inv.nr. 4398. 

 

Figuur 100: Zusters van het Rode Kruis oefenen op de schietbaan in de ENCI-groeve. Bron: RHC-Limburg, Fotocollectie GAM. 
inv.nr. 3055. 

3.14 Conclusie 

Door uit de 247 gevonden schietbanen 22 sprekende voorbeelden te kiezen is gebleken dat het fenomeen 

van de civiele schietbaan veel meer divers is dan men in eerste instantie zou vermoeden. Zowel in vorm 

als in locatiekeuze zijn er grote verschillende tussen provincies onderling maar ook binnen de provincies 

zelf. Iedere schietbaan heeft zijn eigen verhaal maar gemeenschappelijke factoren zoals landschapstype 

en infrastructuur spelen, in samenspraak met locatie-specifieke factoren, steeds een belangrijke rol. In 

het volgende hoofdstuk worden de belangrijkste factoren hiervan uitgelicht met nadruk op de ruimtelijke 

component en wordt er een theorie gevormd die de keuze voor locaties verklaart.  
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Hoofdstuk 4 Form follows landscape 

4.1 Inleidend 

In dit laatste hoofdstuk komen de draden die in de eerste drie hoofdstukken zijn gesponnen samen. 

Slotstuk van dit hoofdstuk en de scriptie als geheel is de beschrijving van de tien verschillende types 

schietbanen en hun kenmerken zoals die worden gevormd door hun landschappelijke ligging. Het 

waarom van de locatiekeuzes wordt allereerst toegelicht door een beschrijving van drie factoren: 

veiligheid, financiën en bereikbaarheid. Deze factoren hadden de grootste invloed op het landschap 

waarop de keuze viel en de specifieke locatie daarin. Om aan te tonen dat deze factoren een werkelijke 

rol speelden, worden ze vervolgens getoetst aan de ligging van de in de praktijk aangelegde schietbanen 

zoals die uit de inventarisatie blijkt. Dit gebeurt aan de hand van twee niveaus, namelijk landelijk en 

lokaal. De verschillende typen worden zo in een plaatsgebonden landschappelijke context geplaatst, 

waardoor de uiteindelijke typologie ook een duidelijke ruimtelijke component krijgt. Dit gebeurt op 

basis van globale interpretaties die zijn gebaseerd op de resultaten van de inventarisatie. Voor de redenen 

voor de locatiekeuze van een individuele schietbaan is archiefonderzoek nodig dat is toegespitst op die 

specifieke baan. 

4.2 Factoren 

Op 23 december 1904 werd er in de Tweede Kamer vergaderd over de staatsbegroting voor het 

daaropvolgende jaar. Hierbij was men aanbeland bij het thema van de schutterijen en het bleek dat de 

overheid de grootste moeite had om genoeg geschikte schietbanen te vinden om de gewenste oefeningen 

te kunnen houden. Op dat moment was er al 3 à 4 jaar een inventarisatie gaande naar particuliere 

schietbanen waarop ook schutterijen en militairen zouden kunnen oefenen.166 De liberaal Meinard 

Tydeman (1854-1916) pleitte echter voor de nieuwe aanleg van schietbanen. Op de tegenwerping dat er 

in Nederland geen goede locaties waren om goedkoop veilige schietbanen aan te leggen, reageerde hij 

dat ‘op het diluviale gedeelte des lands, dat verreweg het grootste is en aan de zeezijde, (…) bijna overal 

een goede gelegenheid te vinden [is]. Moeilijker is het op het alluvium. In de polderstreken zal men zich 

met hulpmiddelen moeten behelpen , maar onoverkomelijk is dit bezwaar niet.’167  

Uit deze, op het eerste gezicht simpele, anekdote blijken alle drie de factoren die voor de overheid een 

rol speelden in de locatiekeuze van schietbanen. De eerste en de belangrijkste was veiligheid, daarop 

volgden de kosten van aanleg en onderhoud en ten slotte de bereikbaarheid van de baan, waarmee ook 

weer reis- en transportkosten waren gemoeid. Al veel eerder, tijdens de beraadslaging binnen de Tweede 

Kamer over de Regeling der schutterijen in 1867, wordt het verband tussen de locatie en de veiligheid 

van schietbanen duidelijk. In een stedelijke omgeving is de veiligheid van passanten veel lastiger te 

 
166 Handelingen Tweede Kamer 1904-1905 23 december 1904, 39ste VERGADERING. — 23 DECEMBER 1904. 2. 
Vaststelling der Staatsbegroting voor het dienstjaar 1906. (Algemeene beraadslaging over hoofdstuk VIII.) 
167 Ibidem 



104 
 

garanderen dan op het platteland of de woeste gronden. Doordat er in deze open gebieden simpelweg 

minder mensen komen, zijn er minder veiligheidsmaatregelen nodig en dat scheelt in de kosten van de 

aanleg van een schietbaan.168 Als men dan toch schietbanen moet gaan aanleggen, dan is hiervoor 

genoeg ruimte en veiligheid op het platteland, zo wordt geredeneerd, en dan bij voorkeur op de heide, 

in de duinen of tegen dijken omdat die van nature al kogelvangers zijn en bescherming bieden tegen 

afzwaaiers. Graslanden zijn hiervoor veel minder geschikt vanwege hun openheid en gebrek aan 

reliëf.169 Mocht het zo zijn dat om deze redenen een gemeente geen geschikte locatie voor een schietbaan 

kon vinden dan was men bereid om Rijksgrond beschikbaar te stellen.170   

Veiligheid mocht dan wel de belangrijkste factor voor een locatiekeuze zijn, de eigenlijke reden hiervoor 

was geld. De aanleg en het onderhoud van schietbanen moest zo goedkoop mogelijk gebeuren. Om die 

reden werd er aan het begin van de twintigste eeuw ook een inventarisatie naar particuliere schietbanen 

uitgevoerd. Deze zouden dan tegen geringe kosten verbeterd kunnen worden voor de schutterijen en 

Vrijwillige Landstorm. In 1908 bleek uit deze inventarisatie dat er slechts 39 particuliere schietbanen in 

Nederland waren en dat was bij lange na niet genoeg om in de behoefte te kunnen voorzien.171 Hiervoor 

zouden zo’n 600 banen nodig zijn geweest, maar voor het financieren van zulke hoge aantallen kreeg 

men de handen niet op elkaar.172 Deze discussie over financiering liep het gehele eerste kwart van de 

twintigste eeuw en was vooral gestoeld op ideologische standpunten. Militaristen stonden hier tegenover 

pacifisten. Pas tegen het einde van het interbellum was men bereid relatief grote bedragen aan de 

bewapening en training van burgers te investeren.173  

Onder die investeringen viel in de jaren 1930 dan ook nog de reiskostenvergoeding voor de leden van 

de Landstorm. Als bijlage bij de Rijksbegroting voor het dienstjaar 1932 zat een opgave van de 

oefenplaatsen van de Landstormverbanden en de schietbanen waar zij heen moesten trekken om te 

kunnen exerceren (zie bijlage 7). Daarin werd tevens weergegeven op wat voor manier die banen werden 

bereikt: te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer (bus, tram of trein). Landstormleden die met 

het openbaar vervoer gingen, en in sommige gevallen ook fietsende leden, kregen voor hun reis een 

vergoeding van de Staat. Dit betekende dat hoe meer schietbanen er waren en hoe beter deze bereikbaar 

waren, hoe minder de Staat hoefde uit te keren. Bereikbaarheid speelde dus tevens een financiële rol. 

Het overgrote deel van de reizen naar de schietbaan werd per fiets gemaakt, behalve in de noordelijke 

 
168 Handelingen Tweede Kamer 1866-1867 27 mei 1867, 72STE ZITTING. — 27 MEI. 46. Regeling der 
Schutterijen. (beraadslaging over de artikelen ) 
169 Ibidem 
170 Ibidem 
171 Handelingen Tweede Kamer 1908-1909 14 december 1908, 44ste VERGADERING. Vaststelling van de 
Staatsbegrooting voor 1909. 14 DECEMBER 1908. (Algemeene beraadslaging over hoofdstuk VIII.) 
172 Ibidem 
173 Handelingen Tweede Kamer 1936-1937 10 december 1936, 32ste VERGADERING. — 10 DECEMBER 1936. 2. 
Vastst. v. hfdst. VIII (Dep. v. Def.) voor 1937. — 115. Wijz. en verh. v. hfdst. XIII (Defensie-uitgaven N.-I.) voor 
1936. 
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provincies en de kop van Noord-Holland waar men vooral met het openbaar vervoer reisde. Deze 

gebieden hadden dan ook een relatief lage dichtheid aan schietbanen. Voor de rest van het land lijken 

de bestaande schietbanen dus goed bereikbaar te zijn geweest.  

Voor particulieren speelden vooral financiën een minder grote rol in de keuze voor een locatie omdat de 

baan vaak op eigen grondgebied werd aangelegd. Representatie was hier van groter belang: de locatie 

moest mooi of aansprekend zijn. Naar veiligheid werd wel gekeken. Particuliere schietbanen werden 

namelijk net zo goed gecontroleerd als andere schietbanen om de eigen veiligheid te waarborgen en 

omdat het ook op private grondstukken niet mogelijk was om passanten te weren. Deze drie factoren, 

veiligheid, geld en bereikbaarheid waren dus van elkaar afhankelijk maar hieven elkaar ook op en 

moesten om die reden goed uitgebalanceerd worden. De beste schietbaan lag op een locatie die veilig 

was maar goedkoop, ver weg maar bereikbaar et cetera. De locatie moest aan deze eisen voldoen en het 

landschap ter plekke moest de baan accommoderen door middel van haar natuurlijke kwaliteiten. De 

combinatie van beleidsfactoren (veiligheid, financiën en bereikbaarheid) en de kansen die het landschap 

biedt om aan die factoren te kunnen voldoen, bepalen daarmee de meest ideale locaties voor schietbanen. 

In het volgende deel van dit hoofdstuk zullen deze beleids- en landschapsfactoren worden getoetst aan 

de realiteit in het veld om te zien of die aan deze wensen voldoet.  

4.3 Toepassing op de realiteit 

4.3.1 Landelijke en provinciale schaal  

Wanneer Tydemans bewering en de drie criteria worden getoetst aan de landelijke verdeling van 

landschapstypen in Nederland valt inderdaad een voorkeur op voor het ‘diluviale gedeelte des lands’. 

Dat zijn de gronden die zijn gevormd in het pleistoceen en in Nederland zijn dit de grindzand- dekzand- 

keileem- en lössgronden in het oosten, midden en zuiden. Van oudsher lagen hier uitgestrekte woeste 

gronden in de vorm van heide en hoogveen die uiterst dunbevolkt waren en daardoor uitstekend geschikt 

voor de veilige plaatsing van schietbanen. Het overgrote deel van de geïnventariseerde schietbanen ligt 

dan ook in dit gedeelte van het land. Ook de voorkeur voor de woeste gronden spreekt uit de 

inventarisatie: van de schietbanen die zich op het diluvium bevinden, ligt het grootste deel dan weer op 

de (beboste) heide. Weilanden worden bijvoorbeeld veel minder vaak gebruikt. De provincie Zeeland 

valt hier op door het relatief grote aantal schietbanen ondanks dat het gebied niet tot het diluvium 

behoort. De overvloed aan hoge dijken, die ook zeer goed als kogelvangers of wallen tegen afzwaaiers 

kunnen dienen, compenseren in dit geval het gebrek aan woeste grond. Ten slotte, doen naast heide en 

dijken, duinen perfect dienst als natuurlijke kogelvangers. In de alluviale gedeelten van Nederland wordt 

inderdaad vaak gekozen voor een locatie in de duinen.  

Naast de landschappelijke component in de locatiekeuze van een schietbaan speelt ook infrastructuur 

een belangrijke rol. Ook deze heeft invloed op de kosten in aanleg en onderhoud en natuurlijk de 

bereikbaarheid van de baan. Op landelijke schaal valt een voorkeur voor een locatie nabij een spoorweg 
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het meeste op. Echter, op deze grote schaal is infrastructuur niet zo’n sterke doorslaggevende factor als 

landschap. Infrastructuur speelt een grotere rol op de regionale en lokale schaal omdat dat het gebied is 

van waaruit men naar de schietbaan moest afreizen. In andere woorden, er waren geen schietbanen met 

een nationaal bereik. De banen die het grootste bereik hadden, lagen vanwege hun bereikbaarheid en 

aantallen leden in de buurt van grote steden. Denk hierbij aan de schietbaan bij Arnhem waarvoor men 

wandelkaartjes publiceerde die de weg wezen vanaf het centraal station van de stad richting de baan (zie 

blz. 77). Of denk aan het zeer grote schietbanencomplex in de duinen bij Haarlem (zie blz. 82). Deze 

complexen hadden vanwege hun schaal en ligging nabij een grote stad een bovenlokale betekenis maar 

hiervan lijken er maar weinig te zijn geweest. Wel kregen banen die op een zeer goed bereikbare locatie 

waren al snel een regionale betekenis, helemaal als er in die gebieden relatief weinig schietbanen waren. 

Een sprekend voorbeeld hiervan was de baan bij Tynaarlo in Drenthe (zie blz. 68).  

4.3.2 Lokale schaal 

De locatiekeuze op kleine schaal werd niet gebaseerd op gehele landschappen maar op kenmerkende 

elementen binnen deze landschappen. Een schietbaan werd bijvoorbeeld niet gewoon midden op de 

heide neergelegd. De plaats waar voor gekozen werd, had altijd een aantal voordelen ten opzicht van 

andere plaatsen. Evenals bij de locatiekeuze op landelijke en provinciale schaal spelen de drie factoren 

veiligheid, financiën en bereikbaarheid de grootste rol. Om zo goedkoop mogelijk een veilige baan aan 

te leggen, moest slim gebruik worden gemaakt van natuurlijke kogelvangers zoals (stuif)duinen, dijken, 

groeves, holle wegen en natuurlijke laagtes. Deze reliëfrijke landschapselementen leveren typisch 

gevormde schietbanen op. Types die worden uitgebreid beschreven in deel 3 van dit hoofdstuk. 

Opvallend hierbij is dat er voor de meest ideale schietbaan dus zo min mogelijk werk hoeft te worden 

verzet. Reliëf is echter niet altijd voorhanden, ook niet in voor schietbanen geschikte landschappen zoals 

de heide. Een vaak voorkomende oorzaak hiervoor is bereikbaarheid. Het is dan (kosten)efficiënter om 

de schietbaan dichtbij een doorgaande weg te leggen in plaats van midden op de heide, ook al is het 

landschap op die plek minder geschikt. Men moet zich dan behelpen met kunstmatige 

veiligheidsmaatregelen zoals aarden wallen. Op dat moment biedt niet het landschapselement maar het 

landschap an sich nog steeds voordeel boven een baan op een andere locatie, bijvoorbeeld door zijn 

openheid, dat de veiligheid garandeert.  

Naast landschapselementen speelt op het lokale vlak dus vooral infrastructuur een belangrijke rol. Waar 

de locatie op het regionale niveau vooral wordt bepaald door spoorwegen en de ligging van grote steden, 

zijn het op deze kleinere schaal de lokale en interlokale doorgaande (tram)wegen. Trams waren een 

belangrijk onderdeel van het verkeersnet in de jaren 1920 en ’30 maar verdwenen vrij kort daarop weer 

ten faveure van de autobus. Vanwege de veiligheid ligt een schietbaan overigens maar in uitzonderlijke 

gevallen vlak naast een weg. Meestal is er een buffer van enkele honderden meter en als dit niet het 

geval is, worden passanten door veiligheidsmaatregelen zoals aarden wallen beschermt. Uit de 
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eerdergenoemde inventarisatie naar vervoersmiddelen die werden gebruikt om schietbanen te bereiken, 

blijkt dat het overgrote deel van de leden met de fiets kwam (zie bijlage 7). Dit bevestigt de goede 

bereikbaarheid van schietbanen in de buurt van (inter)lokale doorgaande wegen en het feit dat de laatste 

paar honderd meter van de tocht vaak over onverharde wegen moest.   

Zo kan er geconcludeerd worden dat men bij de aanleg van schietbanen op meerdere niveaus afhankelijk 

was van het landschap. Wanneer men een goede balans wilde behouden tussen veiligheidseisen, 

kostenefficiëntie en goede bereikbaarheid moest men rekening houden met de kansen die zowel het 

landschap op landelijke en regionale schaal als de lokale elementen binnen die landschappen boden. 

Naast het landschap was infrastructuur de tweede belangrijkste factor. Hier was enige speling in 

mogelijk maar hoe goed de landschappelijke ligging van een baan ook, was deze onbereikbaar dan was 

hij niet levensvatbaar.  
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4.4 Concluderend: tot welke vormen leidt dit?  

4.4.1 Vlakke heide 

Zoals ondertussen duidelijk moge zijn was 

heide misschien wel de meest geschikte 

locatie voor schietbanen. Dit kwam 

voornamelijk door de uitgestrektheid die 

veiligheid garandeerde. Heide is echter 

allesbehalve eender. Reliëfrijke heide was 

vanwege de aanwezigheid van stuifduinen 

die konden dienen als natuurlijke 

kogelvangers meer geschikt voor de 

goedkope aanleg van schietbanen dan vlakke 

heide. De zandverstuivingen waren niet 

overal voor handen of snel genoeg 

bereikbaar en om die reden moest men zich 

op de vlakke heide behelpen met kunstmatige veiligheidsmaatregelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenmerken 

❖ De aanleg van een vrijwel volledig uitgeruste 

baan is noodzakelijk 

❖ De kogelvanger werd kunstmatig opgeworpen 

❖ Wanneer er een doorgaande weg in de buurt lag 

waren aarden wallen nodig ter bescherming 

❖ De baanzool lag meestal op maaiveldhoogte 

❖ Aanvullende veiligheidsmaatregelen zoals 

schietpoorten of een observatiekelder waren 

optioneel 

❖ De baan kent geen aankleding/inpassing door 

middel van beplanting 

❖ Door de afgelegen locatie zijn restanten vaak 

nog te vinden 

Figuur 101: AHN-beeld met restanten van twee 
schietbanen op vlakke heide op de legerplaats 
bij Oldenbroek. De kunstmatige kogelvangers 
en wallen zijn hier goed te herkennen.  

Figuur 102: Een typisch voorbeeld van een 
schietbaan op de vlakke Landschotseheide nabij 
Vessem. Topografische kaart van 1933. 
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4.4.2 Reliëfrijke heide  

Omdat (stuif)duinen dienst kunnen doen als 

natuurlijke kogelvangers, is dit landschap 

het meest geschikt om relatief goedkoop 

schietbanen aan te kunnen leggen. 

Stuifduinen zijn niet eenvormig en om die 

reden is er veel variatie mogelijk in de 

uiteindelijke vorm die de schietbaan kan 

aannemen. Stuifduinen kunnen bijvoorbeeld 

slechts dienstdoen als kogelvanger aan het 

einde van de baan maar ook kan een gedeelte 

van de baan worden uitgegraven in een 

stuifduin waardoor er aarden wallen aan de 

randen ontstaan die afzwaaiers kunnen 

opvangen. Dit kan voor een gedeelte van de baan gelden maar ook voor de gehele baan. In dat geval 

wordt er zo uitgebreid mogelijk gebruik gemaakt van de natuurlijke mogelijkheden de het 

landschapselement stuifduin biedt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenmerken 

 

❖ Een kunstmatige kogelvanger is niet nodig 

❖ Deze heuvel dient hoogstens wat verder 

aangezet of verhoogd te worden 

❖ Door de een gleuf te graven kunnen stuifduinen 

in sommige gevallen ook als wallen dienen 

❖ Kunstmatige veiligheidsmaatregelen zijn 

hierdoor minimaal 

❖ In veel gevallen zijn deze banen nu nog te 

herkennen in het reliëf  

❖ De baan kent geen aankleding/inpassing door 

middel van beplanting 

❖ Door de aard van de locatie zijn restanten vaak 

nog te vinden 

 

Figuur 103: AHN-beeld van een schietbaan die gedeeltelijk is uitgegraven in een 
voormalig stuifzandgebied op de Oostappense heide bij Asten. 
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4.4.3 Bossen 

Schietbanen in bossen hebben veel gemeen 

met schietbanen op de heide. In veel 

gevallen liggen ze dan ook in bossen die 

aangelegd zijn op voormalige heidevelden 

waardoor het type grond (dekzand) en reliëf 

overeen komen. Het verschil zit hem hier 

vooral in de zichtbaarheid en inpassing van 

de schietbaan. Wanneer het bos al was 

aangeplant voor de aanleg van de schietbaan 

volgt deze in veel gevallen de structuur van 

de bosaanplant. Een schietbaan wordt dan 

bijvoorbeeld ingepast in de laanstructuur of 

in de lengte tussen rabatten aangelegd waardoor er meteen een duidelijke baanzool ontstaat. Dit geldt 

vooral als het om vlak terrein gaat. Als het bos is aangeplant op reliëfrijke heide, dan is de locatie van 

voormalige stuifduinen doorslaggevend. Schietbanen in bossen zijn vanaf grondniveau minder goed 

zichtbaar dan op de heide. Om die reden plaatst men in veel gevallen opvallende beplanting langs de 

randen van de baan die de baan duidelijk afscheidt van de rest van het bos en daardoor veiliger maakt.  

 

 

 

Kenmerken 

 

❖ De typologie komt overeen met die op vlakke en 

reliëfrijke heide, vooral vanwege de grondsoort 

❖ De baan is niet goed zichtbaar en moet daarom 

visueel worden versterkt door middel van 

aanplant 

❖ De schietbaan wordt ingepast in bestaande 

bosstructuren zoals lanen en rabatten wanneer 

er geen stuifduinen zijn 

❖ Een duidelijke scheiding met de rest van het bos 

is noodzakelijk voor de veiligheid 

❖ Door de aard van de locatie zijn de restanten 

vaker verdwenen dan op de heide 

 

Figuur 104: AHN-beeld van een schietbaan in het bos bij Baarlo. 
Rabatten worden hier als wallen en baanzool gebruikt. 
Daarnaast is er een kogelvanger aangelegd. 

Figuur 105: AHN-beeld van een schietbaan die gebruikt 
maakt van bosstructuren, in dit geval een brandgang in de 
omgeving van Wintelre. Ook in dit geval is de kogelvanger 
kunstmatig aangelegd. 
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4.4.4 Dijken  

In gebieden zonder uitgestrekte woeste gronden die de 

nodige veiligheid bieden zou men in eerste instantie 

weinig schietbanen verwachten. In dat geval bieden 

hoge (zee)dijken echter een zeer goed bruikbaar 

alternatief voor stuifduinen. Dijken kunnen op twee 

manieren een onderdeel vormen van schietbanen. Ten 

eerste kan het dijklichaam dienstdoen als kogelvanger. 

Men schiet dan vanaf het vlakke land richting de dijk. 

Om er voor te zorgen dat de dijk hierdoor niet 

nodeloos beschadigt raakt, wordt er een kogelvanger 

aan het dijklichaam toegevoegd zoals te zien is op 

figuur 106. Daarnaast kan de dijk ook dienen als wal om afzwaaiers op te vangen. De schietbaan ligt 

dan in de lengterichting langs de dijk die de baan aan een kant afschermt. Welke vorm de kogelvanger 

op een dergelijke baan heeft, is helaas niet duidelijk. Wel liggen schietbanen langs dijken vaak in de 

oksel van twee dijken, iets dat de veiligheid nog eens verbetert. In zo’n geval kan het dijkgedeelte dat 

haaks op de schietrichting staat een kogelvanger zijn geweest. Alhoewel dit type zowel langs zee- als 

rivierdijken voorkomt, zijn schietbanen naast zeedijken ver in de meerderheid. Dit kan te maken hebben 

met de hoogte van dergelijke dijken. De exacte vorm van dit type blijft gissen omdat er slechts een 

voorbeeld over is (zie fig. 106). Naast schietbanen naast dijken zijn ook schietbanen in de uiterwaarden 

van rivieren mogelijk. De dijk biedt hier tevens bescherming tegenover het cultuurland aan de andere 

kant van de dijk.  

Kenmerken 

 

❖ Het dijklichaam kan worden gebruikt als 

kogelvanger of als wal tegen afzwaaiers 

❖ De dijk beschermt slechts een kant van de 

baan 

❖ Kogelvangers werden mogelijk tegen de dijk 

aangelegd 

❖ Vaak liggen deze banen in de oksel van twee 

dijklichamen 

❖ Van dit type zijn zeer weinig voorbeelden 

overgebleven door dijkverbetering 

Figuur 107: Schietbaan in de oksel van twee dijken bij het 
Zeeuwse dorp Sint-Annaland op de topografische kaart van 
1945. De twee dwarsstrepen geven schietpoorten aan.  

Figuur 106: AHN-hillshade met daarop een duidelijk 
herkenbare kunstmatige kogelvanger tegen een dijk bij 
Oeffelt. Het gearceerde vlak geeft de ligging van de 
voormalige schietbaan weer. 
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4.4.5 Duinen  

In de alluviale gedeeltes van het land was 

men voor woeste grond aangewezen op de 

duinen in het westen. Om die reden 

verwondert het dan ook niet dat de meeste 

schietbanen in deze regio hier aangelegd 

zijn. Duingebieden zijn zeer uitgestrekt, 

soms kilometers breed, worden extensief 

gebruikt en de zandige bodem is zeer 

geschikt voor de aanleg van schietbanen. 

Qua typologie zijn banen in de duinen 

vergelijkbaar met die op de reliëfrijke heide 

maar er is wel degelijk onderscheid. De 

hoogteverschillen in het duingebied zijn bijvoorbeeld groter dan op de heide. Bij de aanleg van lange 

schietbanen, zoals die bij Overveen (zie blz. 82), is er dus meer grondwerk nodig om de baan over de 

gehele lengte waterpas te krijgen. In dit geval worden duinpannen en -toppen over honderden meters 

lengte doorsneden met dat voordeel dat het zand voor deze aanleg al aanwezig is. Bij kleinere banen 

geldt deze arbeidsintensieve aanleg niet. Door de relatief grote hoogteverschillen tussen de duinpan en 

-top is de aanleg van wallen om afzwaaiers te voorkomen niet noodzakelijk. De schietbaan ligt al in een 

veilige ‘kom’. Bij banen in de duinen komen zowel kunstmatige kogelvangers voor als aangepaste 

duinen die als kogelvanger dienstdoen.  

Kenmerken 

 

❖ Maakt gebruik van het sterk geaccidenteerde 

terrein als kogelvanger en kom die afzwaaiers 

opvangt 

❖ Banen met een grote lengte doorsnijden 

duinpannen en -toppen en zijn daarom 

arbeidsintensief in de aanleg 

❖ Kunstmatige veiligheidsmaatregelen zijn 

minimaal 

❖ Zowel kunstmatige als natuurlijke 

kogelvangers zijn mogelijk 

❖ Door de aard van de locatie zijn restanten 

vaak nog te herkennen 

Figuur 109: Schietbaan in de duinen bij Hoek van Holland op de 
topografische kaart van 1933. De kogelvanger van deze baan is 
nog steeds te herkennen in het veld. 

Figuur 108: AHN-hillshade van een militair 
schietbanencomplex bij Katwijk. De baanzolen hebben een 
grote lengte en doorsnijden duinpannen en -toppen. In rood 
zijn de voormalige banen aangegeven. 
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4.4.6 Cultuurland en tuinen  

Wanneer er geen woeste gronden in de 

nabijheid waren of als hij voortkomt uit een 

oude recreatieve baan, was men in sommige 

gevallen aangewezen op het gebruik van 

cultuurland voor de aanleg van een 

schietbaan. Het gaat hier bijvoorbeeld om 

gras- of akkerland. Dit zijn allesbehalve 

ideale locaties om meerdere redenen, zoals 

de hoge grondprijzen, het gebrek aan ruimte 

en de moeite die het kost om zo’n baan te 

beveiligen omdat hij immers binnen 

bewoond gebied ligt. Schietbanen die op of aan de rand van cultuurland liggen, hebben om die reden 

dan ook vaak de meest uitgebreide kunstmatige veiligheidsmaatregelen in de vorm van aarden wallen, 

schietpoorten, schermen, enzovoort. Om de baan als landschapselement zo goed mogelijk te kunnen 

onderscheiden van het omringende landschap wordt er vaak opvallende beplanting van bomen of 

struiken aan de randen van de baan toegepast. Dit is bijvoorbeeld duidelijk te zien aan de baan bij 

Limmen (zie blz. 83). Dit geldt echter niet voor alle banen die op cultuurland liggen want het 

banencomplex bij Leeuwarden (zie blz. 61) ligt duidelijk geheel in het open veld en aanplant ontbreekt. 

Schietbanen die op cultuurland liggen, kunnen zeer uiteenlopend zijn afhankelijk van hun locatie maar 

hebben wel een aantal redelijk algemene kenmerken die in het bovenstaande tekstvak zijn beschreven.  

Kenmerken 

 

❖ Banen op cultuurland zijn relatief klein door 

hoge grondprijzen 

❖ Ze hebben uitgebreide kunstmatige 

veiligheidsmaatregelen 

❖ Er kan geen gebruik worden gemaakt van 

natuurlijke kogelvangers of wallen 

❖ Vaak zijn ze duidelijk onderscheiden van het 

omringende landschap door kenmerkende 

beplanting 

❖ Liggen vaak dicht bij doorgaande wegen of 

horecagelegenheden 

Figuur 110: AHN-hillshade van de schietbaan op landgoed 
Kranekamp bij Deventer. Deze schietbaan lag ingeklemd tussen 
cultuurland en moest dus uitgebreid beveiligd worden. De 
kogelvanger is nog altijd aanwezig.  

Figuur 111: Schietbaan bij Het Vosje in Veendam op de 
topografische kaart van 1933. De schietbaan onderscheidt zich 
van het omringende landschap door de beplanting die in de rest 
van het gebied ontbreekt. 
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4.4.7 Stuwwallen  

Niet alleen kleinschalig reliëf zoals stuifduinen 

maar ook grotere heuvelhellingen waren 

geschikte locaties voor de aanleg van een 

schietbaan. Vooral op de Utrechtse Heuvelrug en 

op stuwwallen in Gelderland en Overijssel 

werden er schietbanen in de helling uitgegraven. 

Alhoewel een stuwwal an sich geen 

bescherming biedt, kan er met een relatief 

eenvoudig ingreep een volledige schietbaan 

worden aangelegd waarbij de kunstmatige 

veiligheidsmaatregelen miniem zijn. Men graaft namelijk haaks op de helling een gleuf uit waardoor de 

baan richting het doel steeds verder verdiept komt te liggen. Op die manier hoefden er geen kogelvanger 

en geen wallen te worden aangelegd. De wanden van de brede greppel boden dan al genoeg 

bescherming.  Wel is opvallend dat deze banen vaak op een relatief lage plek of dal van de stuwwal 

liggen. De hogere hellingen aan beide zijkanten bieden dan nog eens een extra laag bescherming. 

Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld te vinden bij Wageningen, Beekhuizen en Holten (zie blz. 30 en 

71).  

 

 

Kenmerken 

 

❖ Schietbanen op stuwwallen zijn uitgegraven in 

de helling 

❖ De kogelvanger wordt gevormd door de 

achterwand dat tevens het diepste punt van de 

geul is 

❖ Kunstmatige veiligheidsmaatregelen zoals 

wallen en kogelvangers komen hier dus 

minder voor 

❖ Hogere hellingen van de stuwwal bieden extra 

bescherming 

Figuur 113: AHN-hillshade van een schietbaan uitgegraven in de 
flank van een stuwwal bij Berg en Dal. 

Figuur 112: Schietbaan tegen een kleine stuwwal bij Rijssen op de 
topografische kaart van 1933. De kogelvanger is uitgegraven in de 
flank. 
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4.4.8 Steilwanden  

De provincie Limburg kent een aantal 

opvallende aardkundige elementen die zich 

uitstekend lenen voor de aanleg van 

schietbanen en die nergens anders in 

Nederland voorkomen. Het noorden en 

midden van de provincie wordt gedomineerd 

door de Maas. Langs de oostelijke oever van 

deze rivier is een terrassenlandschap 

uitgesleten dat bestaat uit een trapsgewijze 

maaiveldverhoging. Deze verhogingen worden begrensd door steilwanden die met enige aanpassingen 

goed als kogelvangers kunnen worden gebruikt. De baan wordt haaks op de steilwand aangelegd zodat 

men richting de wand schiet. In dit type is variatie mogelijk, bijvoorbeeld door de baan geheel uit te 

graven in de steilwand op een vergelijkbare manier als op de stuwwallen, zij het met een sterker hellend 

vlak. Dit gebeurde vaak in combinatie met een grindgroeve die ter hoogte van de schietbaan lag. Op die 

manier waren er ook minder kunstmatige veiligheidsmaatregelen nodig. Een steilwand die slechts 

dienstdoet als kogelvanger is ook mogelijk. Hier werd de baanzool niet uitgegraven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenmerken 

 

❖ Liggen langs de oostelijke oever van de Maas 

❖ Aanleg van een kogelvanger en andere 

kunstmatige veiligheidsmaatregelen is niet 

nodig 

❖ Maken gebruik van bestaande afgravingen 

zoals grindgroeves 

❖ Kunnen geheel of gedeeltelijk worden 

uitgegraven in de steilwand 

Figuur 114: De schietbaan bij Steijl op 
de topografische kaart van 1945. Deze 
baan bevond zich op de flank van een 
steilrand waar men tevens zand 
afgroef. Deze baan is nog duidelijk in 
het huidige reliëf te herkennen. 
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4.4.9 Holle wegen en erosiegeulen  

In het zuiden van Limburg bevindt zich een 

voor Nederland uniek landschap bestaande 

uit heuvels van mergelsteen, bedekt met löss. 

Dit glooiende landschap biedt een 

mogelijkheid tot aanleg van schietbanen in 

de vorm van de holle wegen die zich er 

doorheen slingeren. De wanden van deze 

uitgesleten wegen vormen een uitstekende 

beveiliging tegen afzwaaiers. Welke vorm deze banen precies aannamen is niet geheel duidelijk maar 

gebaseerd op een restant bij Margraten (zie fig. 116) werd de weg verbreed zodat de wand van de holle 

weg ook dienst kon doen als kogelvanger. Op die manier hoefde er geen kogelvanger dwars over de weg 

worden aangelegd en bleef deze bruikbaar op het moment dat er geen oefeningen waren. Het is opvallend 

dat men besloot tot de aanleg op een op het eerste gezicht onveilige locatie als een weg. Vermoedelijk 

werden deze wegen dan ook zeer extensief gebruikt of werden ze afgesloten tijdens oefeningen. Naast 

holle wegen gebruikte men ook erosiegeulen, waar deze problemen minder sterk speelden.  

 

 

 

Kenmerken 

 

❖ Er wordt gebruik gemaakt van al bestaande 

door mensen gemaakte elementen 

❖ Wegen en erosiegeulen werden verbreed 

❖ Kunstmatige veiligheidsmaatregelen waren 

minimaal  

❖ De locatie is multifunctioneel 

❖ Vanwege de onveilige situatie moest het 

omringende gebied echt afgesloten worden 

Figuur 116: De schietbaan bij Groot-Welsden bevond zich in de 
flank van een holle weg. Topografische kaart van 1945. 

Figuur 115: Zoals de topografische kaart van 1945 laat zien, 
bevond zich bij Simpelveld een baan die gebruikt maakte van 
een ongebruikte holle weg. 
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4.4.10 Groeves  

Tenslotte kent het Zuid-Limburgse 

landschap ook mergelgroeves. Deze hebben 

niet alleen de vorm van de bekende grotten 

maar worden ook in de open lucht aangelegd. 

Een voorbeeld hiervan is de ENCI-groeve 

onder Maastricht die honderden meters 

breed en tientallen meters diep is. Er bestaan 

ook kleinere exemplaren zoals bij Sittard en 

Brunssum. De hoge wanden van deze 

eenvoudig af te sluiten groeves zijn zeer 

geschikt voor de plaatsing van schietbanen. 

Uit het voorbeeld in de ENCI-groeve blijkt dat men wel extra veiligheidsmaatregelen zoals 

schietpoorten aanlegde (zie blz. 99). Wanneer de groeve nog in gebruik was, was de locatie immers 

multifunctioneel en door de grote opzet van de groeve was men ook minder goed beveiligd dan 

bijvoorbeeld in een verdiept liggende baan. Op basis van beeldmateriaal is het niet duidelijk of de 

mergelwanden ook dienstdeden als kogelvanger of dat er een kunstmatige werd opgeworpen maar het 

AHN lijkt op het eerste te wijzen. Er waren niet zeer veel schietbanen die in groeves werden aangelegd 

maar alle hadden wel een andere vorm.  

 

 

Kenmerken 

 

❖ De hoge wanden van de groeve beveiligen de 

omgeving 

❖ De veiligheid is eenvoudig te garanderen door 

de groeve af te sluiten 

❖ Mergelwanden doen dienst als kogelvanger 

❖ Vanwege de schaal van de groeve zijn 

kunstmatige veiligheidsmaatregelen zoals 

schietpoorten nodig 

❖ De locatie is multifunctioneel 

❖ Door de aard van de grondsoort zijn restanten 

nog terug te vinden 

Figuur 118: De schietbaan bij Brunssum gebruikte de wand 
van een voormalige bruinkoolmijn als kogelvanger. 
Topografische kaart van 1945. 

Figuur 117: Bij Sittard lag er een schietbaan in de kleine 
groeve op de Kolleberg. Deze baan was aan alle kanten 
omringd door wanden zoals te zien is op de topografische 
kaart van 1945. 
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4.4.11 Fortificaties 

Alhoewel het hier om civiele schietbanen gaat, 

zijn het in principe militaire objecten. Het is dan 

ook niet verwonderlijk dat schietbanen in 

sommige gevallen werden ingepast in een al 

bestaande militaire infrastructuur. De meest 

voorkomende locaties zijn fortificaties omdat 

deze immers al een beschermende en militaire 

functie hadden. De walstructuur van forten of 

linies diende in dat geval als kogelvanger of als 

bescherming tegen afwijkende kogels. 

Vanwege de relatief hoge veiligheid hoefden 

deze banen dus niet op verafgelegen locaties te 

liggen. Een ligging dichtbij bebouwing was dus 

mogelijk en dat betekende dat ze ook aangelegd konden worden in gebieden met weinig woeste grond 

of hoge dijken in het westen van het land. De schietbaan in de Spinolaschans is al eerder beschreven 

(zie p. 95) maar er zijn meer voorbeelden zoals de baan buiten de fortificaties van Hellevoetsluis, die 

van Den Helder of de baan die tegen de stadswal van Zaltbommel lag. Op Hellevoetsluis na wordt steeds 

gekozen voor een kogelvanger die in de oksel van twee wallen lag. De voordelen hiervan zijn duidelijk 

omdat zo de meest veilige situatie werd gecreëerd. Het feit dat een stad in de negentiende eeuw nog 

wallen had, betekende dat er in de meeste gevallen een garnizoen gelegerd was. Deze schietbanen 

werden dan ook door militairen gebruikt. Ondanks het feit dat fortificaties in veel gevallen tot op de dag 

van vandaag nog aanwezig zijn, is het overgrote deel van dit type schietbaan verdwenen. 

  

 

 

 

 

 

 

Kenmerken 

 

❖ Militaire wallenstructuur beschermt het 

omliggende gebied 

❖ Militaire locaties zijn eenvoudig af te 

sluiten 

❖ De nabijheid van een garnizoen garandeert 

de beschikbaarheid van voldoende 

materieel 

❖ De keuze voor de kogelvanger valt op de 

oksel van twee wallen 

❖ Banen kunnen relatief dicht bij bebouwing 

worden aangelegd 

❖ Aanleg is relatief goedkoop omdat er 

gebruik wordt gemaakt van al bestaande 

structuren 

 

Figuur 119: De schietbaan in een fortificatie 
onder Den Helder op de topografische kaart 
van 1910. 
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4.5 De huidige staat 

Wat valt er met behulp van de landelijke, provinciale en lokale spreiding van schietbanen en de 

hierboven beschreven typologie te zeggen over de huidige staat waarin de restanten van schietbanen 

verkeren? Bijlage 3 toont of een geïnventariseerde baan, op basis van het AHN, nog bestaand (dat wil 

zeggen in gebruikt is of in perfect gerestaureerde staat is), vervallen (er zijn in meer of mindere mate 

restanten zichtbaar) of helemaal verdwenen is. Evenals in de landelijke spreiding van schietbanen valt 

hier op dat de meeste nog zichtbare restanten zich op de hogere zandgronden in het oosten en zuiden 

bevinden en in de duinen in het westen. Dat dit niet simpelweg het gevolg is van de spreiding van 

schietbanen an sich blijkt uit het feit dat er in de provincie Zeeland, waar 18 banen lagen, er nog maar 

van een restanten terug te vinden zijn. Dit geldt ook voor het (veen)weidegebied in het westen van het 

land en Friesland. Of een baan al dan niet tot op de dag van vandaag zichtbaar is, lijkt dus ook een 

landschappelijke oorsprong te hebben.  

In Zeeland lag het overgrote deel van de schietbanen tegen dijklichamen aan. Dit zijn 

landschapselementen die relatief dynamisch zijn. Dijkherstel en -verzwaringen, bijvoorbeeld na de 

Watersnoodramp van 1953, leidden volgens kaartvergelijk tot het verdwijnen van schietbanen die hun 

functie op dat moment al verloren hadden. De enige schietbaan in Zeeland waarvan nog restanten te zien 

zijn lag dan ook niet tegen een dijk maar in de duinen. Omdat de schietbanen in polders lagen, kon de 

baanzool, na afbraak van de baan, in gebruik worden genomen als landbouwgrond. Hetzelfde gold 

waarschijnlijk in het veenweidegebied. Schietbanen lagen hier op cultuurland. Nadat de baan na de 

Tweede Wereldoorlog zijn functie verloor, werd de locatie opnieuw in gebruik genomen voor de 

landbouw. De stedelijke ontwikkeling in het westen lijkt ook een rol te spelen. Doordat de steden na de 

Tweede Wereldoorlog sterk begonnen te groeien, werd het omringende platteland opgeslokt door 

nieuwbouwwijken. Hier was geen plaats voor schietbanen en ze verdwenen.  

De situatie op de hoge zandgronden was anders omdat het landschap hier minder dynamisch was. 

Schietbanen lagen hier in de meeste gevallen op woeste gronden. Deze werden extensief gebruikt en het 

bestaande reliëf, waarvan de schietbaan deel uitmaakte, werd hierdoor niet sterk aangetast. Het grootste 

deel van de nog te herkennen banen in dit landschap lag dan ook op de heide. Het enige gevaar voor 

schietbanen die op de heide lagen, was ontginning. Dit gold vooral voor schietbanen die op de vlakke 

heide lagen omdat deze relatief eenvoudig te ontginnen was. Reliëfrijke heide was enkel geschikt voor 

bosbouw. Bij de bebossing van dat type heide bleef het onderliggende reliëf gespaard en werd daarmee 

ook vastgelegd. Beboste gebieden werden niet meer ontgonnen en de restanten van de schietbanen 

bleven om die reden bewaard. Ook het behoud van heidegebieden in het kader van natuurbescherming 

kan hier een rol hebben gespeeld omdat ook dit het landschap vastlegde. Hetzelfde geldt voor 

schietbanen in de duinen. Ook die gebieden werden extensief gebruikt, waardoor het niet nodig was om 

de restanten te verwijderen.  
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4.6 Conclusie 

Het doel van dit hoofdstuk was om in drie stappen aan te tonen waarom schietbanen op de locaties liggen 

waar ze liggen en de bijzondere types die deze locatiekeuze opleverde te beschrijven en te verklaren. 

Aan de hand van de drie factoren die in het eerste deel van het hoofdstuk worden omschreven als 

doorslaggevend in de keuze is het ook daadwerkelijk mogelijk om de ligging van de meeste schietbanen 

te verklaren. De zoektocht naar een veilige en goed bereikbare locatie, waarop een baan ook nog eens 

tegen relatief lage kosten kon worden aangelegd was namelijk doorslaggevend in de keuze van de plek 

waar de schietbaan uiteindelijk werd geplaatst. Dat deze factoren niet alleen een rol speelden in de 

vergaderzalen of op de tekentafels maar ook in het echt, wordt bewezen door de ze te toetsen aan de 

spreiding van schietbanen zoals die uit de inventarisatie naar voren is gekomen. De weloverwogen 

locatiekeuze, gebaseerd op veiligheid, financiën en bereikbaarheid wordt hier bevestigd.  

Op landelijk niveau blijkt de sterke voorkeur voor het alluviale gedeelte van Nederland dat voornamelijk 

bestaat uit pleistocene zand-, leem- en lössgronden. De uitgestrekte woeste gronden die in deze gebieden 

liggen zijn het meest geschikt om veiligheid, lage kosten en bereikbaarheid te garanderen. Ook het lokale 

niveau laat een duidelijke voorkeur voor locaties met reliëfrijke landschapselementen zien, zoals 

(voormalige) stuifduinen, dijken en duinen. Naast het fysieke landschap speelt ook infrastructuur een 

belangrijke rol. Op nationaal niveau zijn dit vooral de spoorwegen en de locatie van grotere steden, 

terwijl men op lokaal niveau eerder is aangewezen op lokale en interlokale doorgaande (tram)wegen. 

De nuances in de locatiekeuze leidden uiteindelijk tot tien types van schietbanen die onderling 

kenmerken delen op basis van hun landschappelijke uitgangspositie. Het gaat hier om banen op de 

vlakke heide, op reliëfrijke heide, in bossen, tegen dijken, in de duinen, tussen cultuurland, tegen 

stuwwallen, onder steilwanden, in holle wegen en erosiegeulen en ten slotte in groeves. Al deze locaties 

lieten hun invloed na op de vorm die de uiteindelijke schietbaan aannam.  

Door het beschrijven van deze unieke typen werd geprobeerd aan te tonen waarom de banen liggen waar 

ze liggen en er uitzien zoals ze er uitzien. Ook het feit of de restanten van banen al dan niet bewaard zijn 

gebleven, heeft zijn oorsprong in de locatiekeuze. In meer dynamische landschappen zoals de 

zeekleipolders en het westelijke veenweidegebied verdwenen de banen wanneer ze in onbruik waren 

geraakt, terwijl de schietbanen op de woeste gronden in het zuiden en oosten en die in de duinen bewaard 

bleven omdat het landschap extensiever werd gebruikt. Door de aanplant van bos of natuurbehoud 

bleven de restanten bewaard.  
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Hoofdstuk 5 – Resultaten en conclusie 

Hoofdstuk 2 

De civiele schutterij in ons land kent een lange geschiedenis. Deze traditie bleef eeuwen bestaan al kreeg 

ze steeds meer een geïnstitutionaliseerd karakter. Na de oprichting van het koninkrijk werden bestaande 

instituten zoals de schutterij in een nationaal jasje gegoten. Naast burgers die schoten voor plezier of 

oefening voor de jacht, ontstonden er daardoor weerbaarheidsverenigingen, de Bijzondere Vrijwillige 

Landstorm, burgerwachten et cetera. Steeds opnieuw vormde binnen- en buitenlandse onrust hiervoor 

een impuls voor het oprichten van verenigingen. Naast de toenemende nationalisering maakte het 

Nederlandse landschap tijdens de negentiende eeuw ook een transformatie door. Het land werd ontsloten 

en ontgonnen, wat de aanleg van schietbanen mogelijk maakte. Hun typologie ontwikkelde zich tijdens 

de negentiende eeuw dan ook.  

De traditie van de civiele schutterij is lang maar deze ontwikkelde zich tot een moderne vorm in de 

negentiende eeuw, vooral naar aanleiding van binnen- en buitenlandse onrust. Door de ontginning en 

ontsluiting van het landschap kon ook de schietbaan tot ontwikkeling komen.  

Hoofdstuk 3 

De landelijke inventarisatie heeft een grote hoeveelheid schietbanen opgeleverd. Door deze 

geïnventariseerde banen per provincie toe te lichten en daarnaast steeds twee bijzondere of kenmerkende 

voorbeelden te tonen werd het duidelijk hoe groot de typologische en chronologische diversiteit van 

civiele schietbanen is. Het meest opvallende is echter de diversiteit in locatiekeuze die uit de 

inventarisatie blijkt. Door de provinciale resultaten te combineren tot een landelijk beeld is het mogelijk 

duidelijke samenhang in deze locatiekeuze te herkennen: hooggelegen gebieden die ook nog eens rijk 

zijn aan (kleinschalig) reliëf kennen een veel grotere dichtheid aan schietbanen dan in gebieden waar dit 

niet het geval is.  

De typologische en chronologische diversiteit van civiele schietbanen is groot maar als het op 

locatiekeuze aankomt, tekenen zich duidelijk verbanden af, namelijk een voorkeur voor hooggelegen 

gebieden met (kleinschalig) reliëf.  

Hoofdstuk 4 

De locatie van een schietbaan is niet per toeval gekozen maar er werd weloverwogen over nagedacht. 

Bij de aanleg van een schietbaan moest namelijk met drie factoren in meer of mindere mate worden 

nagedacht: veiligheid, bereikbaarheid en betaalbaarheid. De keuze voor een bepaalde landschappelijke 

locatie was op deze factoren gebaseerd. Dit leidde tot een voorkeur voor de woeste gronden in het oosten 

en zuiden van het land. Op deze plekken kon een zo goed mogelijke balans tussen de drie factoren 

worden bewerkstelligd. Het landschap bepaalde op zijn beurt de vorm die de baan uiteindelijk kreeg 
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omdat de mogelijkheden die het landschap bood slim werden uitgebuit. Daarnaast bepaalde het ook of 

de restanten van een schietbaan tot op de dag van vandaag bewaard is gebleven. Bij dijken en in polders 

en weidegebieden verdwenen ze. Dit kwam waarschijnlijk omdat het landschap dynamischer was dan 

de voormalige woeste gronden in het oosten en zuiden.  

Veiligheid, bereikbaarheid en betaalbaarheid waren belangrijke factoren die een rol speelden in de 

locatiekeuze. Dit leidde tot een voorkeur voor de landschapstypen en -elementen heide, duinen, 

stuwwallen, dijken en heuvelland. Deze landschappen bepaalden op hun beurt de vorm van de baan en 

of de restanten van de baan bewaard zijn gebleven.  

Eindconclusie 

In deze scriptie werd getracht, door een landelijke inventarisatie van negentiende- en twintigste-eeuwse 

civiele schietbanen en een analyse van hun landschappelijke locatie, tot een theoretisering te komen 

waarbij geschiedenis, typologie en locatiekeuze met elkaar werden verbonden. Op basis van de tijdens 

deze inventarisatie gevonden schietbanen, leek dit verband er daadwerkelijk te zijn en om die reden was 

het mogelijk tot een elftal types schietbanen te komen die stuk voor stuk het resultaat zijn van een drietal 

factoren in combinatie met het specifieke landschap waarin ze zijn aangelegd. Veiligheid, betaalbaarheid 

en bereikbaarheid waren de belangrijkste issues die mee moesten worden genomen bij de aanleg van 

een schietbaan. Dit zorgde ervoor dat men bij het aanleggen van een baan een landschap (en daarbinnen 

een specifiek element) koos waar deze factoren zo optimaal mogelijk gecombineerd konden worden. 

Wanneer dit niet mogelijk was, moest de balans worden hersteld door één van de factoren uit te 

vergroten. Dit had de vorming van specifieke landschappelijke types tot gevolg.  

Bijdrage aan het vakgebied 

Naar de fysieke restanten van negentiende- en twintigste-eeuwse schietbanen in Nederland werd nog 

nooit eerder een onderzoek uitgevoerd op zo’n grote schaal. Dit heeft het gevolg dat iedere vondst die 

wordt gedaan in feite een toevoeging aan de kennis van het vakgebied is. In eerste instantie zou het 

kunnen dienen als naslagwerk; waar ligt een schietbaan? Hoe oud is deze? Welk type is het? Hiervoor 

is vooral bijlage 1, de volledige lijst van de geïnventariseerde schietbanen bruikbaar. Daarnaast wordt 

er een landschapshistorische theoretisering aangeboden die de mogelijkheid biedt om gevonden 

schietbanen in hun landschappelijke context te analyseren. De geboden theorie van elf landschappelijke 

typen kan immers ook gebruikt worden om de locatiekeuze en typologie van nog niet geïnventariseerde 

schietbanen (en die zijn er legio) te duiden. Bijlage 2 biedt hier voor de toekomstige onderzoeker een 

eerste houvast. De laatste bijdrage die dit onderzoek hopelijk aan het vakgebied bijdraagt is de interesse 

die het gewekt heeft voor een onderwerp waarover zoveel te vinden is en aan zoveel historische, sociale 

en landschappelijke ontwikkelingen te koppelen is, maar tot nu toe nooit voldoende is aangepakt. Laat 

dit onderzoek een eerste stap in de goede richting zijn.  
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Tekortkomingen 

De grootste valkuil voor een onderzoek naar een nog volledig onontgonnen terrein is tijd. Als deze 

oneindig beschikbaar was, lag hier een veel beter beargumenteerd en meer diepgravend onderzoek. 

Omdat dit helaas niet het geval is, betekende dat, dat er sterke beperkingen opgelegd moesten worden 

in de primaire bronnen die geraadpleegd konden worden. Er is gekozen voor topografische kaarten 

omdat het hier om bronnen gaan die meer landschappelijke informatie bieden dan welke andere bron 

ook en ze daarnaast ook zeer systematisch zijn raad te plegen. Dat zorgt echter wel voor grote mazen in 

het net want een snelle scan op Delpher of het doorlezen van kamerstukken leert dat er een veel groter 

aantal schietbanen is geweest dan uit deze inventarisatie naar boven is gekomen. Belangrijke 

landschappelijke informatie kan daardoor voor dit onderzoek verloren zijn gegaan. Daarnaast biedt de 

bron weinig individuele diepgang. Hoe goed het ook mogelijk is op basis van kaartmateriaal algemene 

conclusies te trekken, individuele banen zouden een heel ander verhaal kunnen vertellen. Daarmee kan 

die hier geposeerde theoretisering weer eenvoudig onderuit gehaald worden. De methodiek was dus 

allesbehalve waterdicht, en dat heeft mogelijk gevolgen gehad voor de kwaliteit en betrouwbaarheid van 

de theorie die de synthese van dit onderzoek is. Onderzoekers worden hierbij dan ook uitgenodigd om 

mijn theoretisering te verscherpen of desnoods onderuit te halen als verder onderzoek daar reden toe 

geeft.  

Mogelijkheden voor vervolgonderzoek 

Mogelijkheden voor vervolgonderzoek zijn er namelijk volop. De twee voornaamste, maar door mij niet 

of maar weinig geraadpleegde bronnen zijn het digitale krantenarchief Delpher en gemeentelijke 

Hinderwetvergunningen. Krantenartikelen bieden een grote schat aan informatie over schietbanen, 

wedstrijden en verenigingen die tot nu toe slechts weinig aangeboord is. Onderzoek met behulp van 

krantenartikelen kan helpen bij het lokaliseren van schietbanen die niet op topografische kaarten 

ingetekend staan maar waarvan wel bekend is dat ze bij een specifieke kern hebben gelegen zoals te zien 

is in bijlagen 5 en 6. Een combinatie van de ‘schietbaan’ en de naam van het dorp of de stad kan al 

resultaten opleveren, waarna het speurwerk kan beginnen. Naast het lokaliseren van schietbanen kan het 

de kennis over reeds gevonden banen verdiepen. De schietcultuur en de banen waarop deze werd 

beleefd, speelde een grote rol in de samenleving van de negentiende en begin twintigste eeuw. 

Krantenartikelen bieden daar een ongeëvenaarde kijk op. Voor een meer typologische kijk op 

schietbanen en daarmee dus een voortzetting van dit onderzoek, zijn Hinderwetvergunningen en hun 

bijlagen zeer interessant. Hierin staan de eisen waaraan een schietbaan op een bepaalde locatie moest 

voldoen en vaak ook kaarten van de omgeving waarin het veiligheidsgebied stond ingetekend. 

Ontwerptekeningen van banen werden ook vaak als bijlage aan Hinderwetvergunningen toegevoegd. 

Om die redenen zijn ze een uiterst geschikt startpunt, niet alleen voor een verdieping of weerlegging 
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van dit onderzoek maar ook voor de geïnteresseerde lokale historicus die een lang artikel over de 

schietbaan in zijn of haar dorp wil schrijven.  

---  

Zo werd ook ooit het eerste zaadje voor deze scriptie geplant: in het eigen dorp. Het feit dat zich een 

prachtig gerestaureerde civiele schietbaan op zeer korte afstand van mijn huis bevindt, zal ongetwijfeld 

zijn invloed hebben gehad op het verlangen om dit tijdsintensieve onderzoek uit te voeren. Zoveel 

waardevol, ongelofelijk interessant en beleefbaar erfgoed lag nog verstopt in de Nederlandse bossen en 

heide… Het populariseren van dit erfgoed heeft potentieel. Schietbanen zijn getuigen van een 

ondergewaardeerde maar ontzettend belangrijke periode in de geschiedenis van Nederland: de 

negentiende eeuw, waarin het fundament werd gelegd van onze huidige eenheidsstaat. Het animo om 

aan deze nieuwe samenleving deel te nemen en deze te verdedigen is indrukwekkend te noemen. 

Schietbanen vertellen dit verhaal bij uitstek. Te vaak nog zijn de associaties wanneer het op schietbanen 

aankomt negatief. Dit beeld is naar mijn mening niet correct. Ze tonen juist de broederschap die men 

zocht in onzekere tijden, wanneer het niet duidelijk was wat de toekomst zou brengen. Ook nu zijn de 

tijden onzeker. Het is bemoedigend om te zien dat zovelen bereid waren om in actie komen wanneer de 

tijd erom riep. Laten we hopen dat dat ook nu het geval blijkt.  
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BIJLAGEN 

Bijlage 1 – Tabel met alle geïnventariseerde schietbanen 

Aantal banen 
  

Oprichting 
  

Type 
  

Staat 
  

Gemeente 
  

Provincie 
  

Locatie 
  

4 1880 militair verdwenen Apeldoorn GL heide 

10 1880 militair vervallen Apeldoorn GL heide 

2 1880 privaat verdwenen Apeldoorn GL bos 

1 1900 privaat bestaand Apeldoorn GL tuin 

2 1900 militair verdwenen Apeldoorn GL heide 

3 1900 militair verdwenen Apeldoorn GL heide 

2 1900 civiel verdwenen Apeldoorn GL heide 

4 1910 militair vervallen Apeldoorn GL heide 

2 1910 civiel verdwenen Apeldoorn GL bos 

6 1891 militair verdwenen Arnhem GL heide 

2 1891 civiel vervallen Arnhem GL heide 

9 1910 militair verdwenen Arnhem GL heide 

1 1910 civiel vervallen Arnhem GL bos 

17 1900 militair vervallen Barneveld GL heide 

2 1921 militair vervallen Barneveld GL heide 

1 1910 civiel verdwenen Barneveld GL heide 

1 1910 civiel verdwenen Barneveld GL bos 

1 1939 civiel vervallen Berg en Dal GL stuwwal 

1 1928 civiel vervallen Berkelland GL bos 

1 1891 civiel verdwenen Berkelland GL heide 

1 1937 civiel verdwenen Berkelland GL weiland 

1 1926 civiel vervallen Oost Gelre GL heide 

2 1932 militair verdwenen Vijfheerenlanden UT uiterwaard 

3 1909 militair verdwenen Doesburg GL fortificatie 

1 1909 civiel verdwenen Doetinchem GL heide 

5 1909 militair vervallen Ede GL heide 

3 1933 militair vervallen Epe GL heide 

1 1937 militeir vervallen Elburg GL heide 

4 1891 militair vervallen Harderwijk GL heide 

1 1918 civiel vervallen Ermelo GL bos 

3 1897 onduidelijk verdwenen Hattem GL heide 

14 
opeenvolgend 1868 militair vervallen Heumen GL bos 

1 1933 civiel vervallen Heumen GL bos 

1 1867 civiel verdwenen Lochem GL tuin 

1 1850 civiel vervallen Lochem GL tuin 

1 1911 civiel vervallen Lochem GL heide 

1 1891 militair verdwenen Lochem GL heide 

1 1864 civiel vervallen Lochem GL bos 

1 1854 civiel vervallen Lochem GL stuwwal 

1 1888 civiel vervallen Lochem GL heide 

1 1888  civiel vervallen Lochem GL bos 

1 1916 civiel verdwenen Lochem GL heide 

1 1898 civiel verdwenen Nijkerk GL heide 

1 1916 particulier vervallen Nunspeet GL bos 

1 1933 particulier vervallen  Nunspeet GL bos 

1 1937 onduidelijk verdwenen Nunspeet GL bos 

2 1933 militair vervallen Oldebroek GL heide 
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1 1883 civiel verdwenen 
Oude 
IJsselstreek GL tuin 

1 1872 civiel verdwenen Putten GL heide 

1 1911 civiel vervallen Scherpenzeel GL weiland 

1 1914 civiel vervallen Wageningen GL stuwwal 

1 1888 civiel verdwenen 
West Maas en 
Waal GL dijk 

1 1893 militair verdwenen Zutphen GL uiterwaard 

1 1916 civiel verdwenen Zutphen GL uiterwaard 

1 1938 civiel vervallen Asten NB heide 

1 1939 civiel vervallen Baarle-Nassau NB bos 

1 1928 civiel verdwenen Bergeijk NB heide 

4 1897 militair verdwenen Bergen-op-Zoom NB fortificatie 

1 1928 civiel vervallen Best NB heide 

1 1933 civiel vervallen Bladel NB heide 

1 1928 civiel verdwenen Bladel NB heide 

1 1928 civiel vervallen Eersel NB heide 

1 1933 civiel verdwenen Boxmeer NB heide 

1 1933 civiel verdwenen Boxmeer NB bos 

1 1933 civiel vervallen Boxmeer NB dijk 

1 1939 civiel verdwenen Boxmeer NB bos 

1 1939 civiel vervallen Boxmeer NB bos 

1 1937 civiel vervallen Boxmeer NB bos 

10 1894 militair vervallen Breda NB heide 

1 1939 civiel vervallen Breda NB heide 

1 1937 civiel vervallen Breda NB heide 

1 1933 civiel vervallen Grave NB bos 

1 1939 civiel verdwenen Cuijk NB bos 

1 1900 civiel vervallen Deurne NB bos 

1 1923 civiel verdwenen Deurne NB heide 

1 1921 civiel verdwenen Deurne NB bos 

1 1922 civiel vervallen Deurne NB heide 

1 1921 civiel verdwenen Deurne NB heide 

2 1889 militair/civiel verdwenen Drimmelen NB heide 

1 1900 civiel vervallen Breda NB fortificatie 

1 1933 civiel verdwenen Eindhoven NB heide 

1 1937 civiel verdwenen Moerdijk NB dijk 

1 1937 civiel vervallen Gemert-Bakel NB bos 

1 1939 civiel vervallen Goirle NB heide 

2 1868 militair verdwenen Landerd NB heide 

7 1867 militair vervallen 
Mill en Sint 
Hubert NB heide 

1 1937 civiel verdwenen Halderberge NB weiland 

1 1944 civiel verdwenen Halderberge NB tuin 

1 1903 civiel verdwenen Helmond NB tuin 

1 1933 civiel vervallen Helmond NB bos 

9 1900 militair vervallen Vught NB heide 

1 1944 civiel vervallen Hilvarenbeek NB heide 

1 1937 civiel verdwenen Loon op Zand NB weiland 

1 1928 civiel vervallen Meierijstad NB heide 

1 1933 civiel vervallen 
Mill en Sint 
Hubert NB heide 

1 1888 militair verdwenen Moerdijk NB dijk 

1 1939 civiel vervallen Oisterwijk NB bos 

1 1939 civiel vervallen Oisterwijk NB heide 
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1 1937 civiel vervallen Oosterhout NB heide 

1 1937 civiel verdwenen Roosendaal NB tuin 

1 1937 civiel verdwenen Roosendaal NB bos 

1 1937 civiel verdwenen Rucphen NB heide 

1 1936 civiel vervallen Waalwijk NB dijk 

1 1897 civiel verdwenen Tilburg NB tuin 

4 1933 militair vervallen Tilburg NB heide 

1 1940 civiel vervallen Valkenwaard NB bos 

1 1945 civiel vervallen Woensdrecht NB heide 

1 1937 civiel vervallen 
Horst aan de 
Maas LB bos 

wisselend 1850 militair vervallen Venlo LB heide 

1 1937 civiel vervallen Peel en Maas LB bos 

1 1937 civiel vervallen Venlo LB steilwand 

1 1939 civiel vervallen Peel en Maas LB bos 

1 1939 civiel vervallen Venlo LB steilwand 

1 1939 civiel vervallen Peel en Maas LB heide 

1 1939 civiel verdwenen Beesel LB bos 

1 1939 civiel verdwenen Leudal LB bos 

1 1937 civiel verdwenen Nederweert LB bos 

1 1937 civiel vervallen Leudal LB heide 

1 1937 civiel vervallen Roermond LB steilwand 

3 1926 militair vervallen Roermond LB heide 

1 1939 civiel vervallen Roerdalen LB heide 

1 1937 civiel verdwenen Roerdalen LB bos 

1 1937 civiel vervallen Roerdalen LB bos 

1 1937 civiel vervallen Sittard-Geleen LB groeve 

1 1937 civiel vervallen Brunssum LB groeve 

3 1924 militair vervallen Meerssen LB heide 

1 1937 civiel verdwenen Simpelveld LB holle weg 

1 1939 civiel vervallen 
Eijsden-
Margraten LB holle weg 

1 1939 civiel vervallen Maastricht LB groeve 

1 1891 civiel verdwenen Zaltbommel GL fortificatie 

1 onbekend civiel vervallen Eersel NB heide 

1 onbekend civiel vervallen Eersel NB heide 

1 1920 civiel vervallen Oirschot NB heide 

1 1919 civiel vervallen Eersel NB heide 

1 1933 civiel verdwenen Eersel NB heide 

1 1918 civiel vervallen Asten NB heide 

1 1940 militair vervallen Geldrop-Mierlo NB heide 

1 1938 civiel verdwenen Halderberge NB In voormalige r.k. kerk 

2 1909 militair/civiel vervallen Groningen GR fortificatie 

1 1870 civiel vervallen Westerveld DR bos 

1 1909 civiel vervallen Beetsterzwaag FR bos 

9 1900 militair vervallen Assen DR heide 

1 1933 civiel verdwenen Borger Odoorn DR heide 

1 1888 privaat/civiel vervallen Velp GL stuwwal 

2 1920 civiel vervallen Rijssen OV heide 

1 1900 civiel vervallen Markelo OV stuwwal 

1 1928 civiel vervallen Weert LB heide 

1 1920 civiel vervallen Berg en Dal GL stuwwal 

2 1940 militair verdwenen Leeuwarden FR weiland 

1 1880 militair verdwenen Amersfoort UT heide 
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5 1890 militair verdwenen Amersfoort UT heide 

1 1880 civiel verdwenen Baarn UT bos 

1 1880 civiel verdwenen Baarn UT bos 

1 1880 particulier vervallen Baarn UT bos 

1 1933 civiel vervallen Baarn UT bos 

2 1880 militair verdwenen De Bilt UT heide 

2 1900 militair verdwenen Leusden UT heide 

4 1900 militair vervallen Leusden UT heide 

10 1910 militair vervallen Leusden UT heide 

1 1958 militair bestaand Leusden UT bos 

1 1921 civiel vervallen Rhenen UT stuwwal 

1 1933 civiel vervallen Westerveld DR heide 

4 1910 militair vervallen Westerveld DR heide 

1 1933 civiel vervallen 
Utrechtse 
Heuvelrug UT stuwwal 

1 1933 civiel verdwenen 
Utrechtse 
Heuvelrug UT stuwwal 

1 1933 civiel vervallen Woudenberg UT bos 

1 1880 civiel verdwenen Zeist UT heide 

1 1945 civiel verdwenen Goes ZL dijk 

1 1945 civiel verdwenen Kapelle ZL dijk 

1 1910 civiel verdwenen Middelburg ZL dijk 

1 1921 civiel verdwenen Noord-Beveland ZL dijk 

1 1921 civiel verdwenen 
Schouwen-
Duiveland ZL dijk 

1 1921 civiel verdwenen 
Schouwen-
Duiveland ZL dijk 

1 1921 civiel verdwenen 
Schouwen-
Duiveland ZL dijk 

1 1921 civiel verdwenen Sluis ZL duinen 

1 1921 civiel verdwenen Sluis ZL dijk 

1 1921 civiel verdwenen Sluis ZL dijk 

1 1921 civiel verdwenen Terneuzen ZL fortificatie 

1 1921 civiel verdwenen Terneuzen ZL weiland 

1 1945 civiel verdwenen Terneuzen ZL weiland 

1 1945 civiel verdwenen Tholen ZL dijk 

1 1921 civiel verdwenen Tholen ZL dijk 

1 1945 civiel verdwenen Tholen ZL dijk 

1 1921 civiel verdwenen Veere ZL duinen 

1 1921 civiel vervallen Veere ZL duinen 

4 1910 civiel vervallen Den Haag ZH duinen 

1 1900 civiel verdwenen Den Haag ZH duinen 

1 1945 civiel verdwenen 
Alphen aan den 
Rijn ZH weiland 

1 1900 civiel verdwenen Gouda ZH uiterwaard 

1 1880 civiel verdwenen Delft ZH weiland 

1 1945 civiel verdwenen Delft ZH weiland 

1 1880 civiel verdwenen Dordrecht ZH uiterwaard 

1 1910 civiel vervallen Dordrecht ZH bos 

x 1880 militair vervallen Den Haag ZH duinen 

1 1910 civiel verdwenen Hellevoetsluis ZH fortificatie 

x 1891 militair vervallen Katwijk ZH duinen 

1 1880 civiel verdwenen Leiden ZH weiland 

1 1945 civiel verdwenen Ridderkerk ZH akker 

1 1900 civiel verdwenen Rotterdam ZH weiland 

1 1900 civiel verdwenen Rotterdam ZH weiland 
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1 1910 civiel verdwenen Rotterdam ZH duinen 

3 1945 civiel verdwenen Rotterdam ZH weiland 

1 1900 civiel verdwenen Amsterdam NH weiland 

1 1945 civiel verdwenen Amsterdam NH weiland 

9 1900 militair vervallen Den Helder NH duinen 

1 1880 civiel verdwenen Bloemendaal NH duinen 

2 1900 militair verdwenen Bloemendaal NH duinen 

2 1910 militair vervallen Bloemendaal NH duinen 

1 1945 civiel verdwenen Bloemendaal NH duinen 

1 1945 civiel vervallen Castricum NH akker 

x 1891 militair vervallen Hilversum NH heide 

x 1891 militair vervallen Hilversum NH heide 

2 1910 civiel verdwenen Den Helder NH fortificatie 

3 1891 civiel verdwenen Hilversum NH heide 

1 1900 civiel verdwenen Hoorn NH weiland 

1 1900 civiel bestaand Almelo OV heide 

1 1900 civiel bestaand Almelo OV heide 

1 1910 civiel verdwenen Deventer OV uiterwaard 

1 1921 particulier vervallen Deventer OV tuin 

1 1910 civiel vervallen Deventer OV heide 

1 1900 civiel verdwenen Enschede OV bos 

1 1910 civiel verdwenen Hardenberg OV heide 

1 1933 civiel verdwenen Hardenberg OV heide 

1 1933 civiel verdwenen Hengelo OV weiland 

2 1921 civiel verdwenen Hof van Twente OV weiland 

1 1945 civiel vervallen Hof van Twente OV heide 

1 1891 civiel verdwenen Kampen OV weiland 

1 1933 civiel verdwenen Kampen OV dijk 

1 1910 civiel vervallen Rijssen-Holten OV stuwwal 

1 1921 civiel vervallen Rijssen-Holten OV stuwwal 

1 1933 civiel verdwenen Staphorst OV heide 

1 1891 civiel verdwenen Steenwijkerland OV bos 

1 1933 civiel vervallen Twenterand OV bos 

1 1891 civiel bestaand Zwolle OV tuin 

1 1910 civiel verdwenen Tynaarlo DR heide 

1 1900 civiel vervallen Noordenveld DR heide 

4 1933 militair vervallen Tynaarlo DR heide 

1 1933 civiel vervallen Noordenveld DR heide 

1 1910 civiel vervallen Tynaarlo DR heide 

1 1945 civiel vervallen Emmen DR bos 

1 1910 civiel verdwenen Oldambt GR heide 

1 1933 civiel verdwenen Veendam GR tuin 

1 1933 civiel verdwenen Harlingen FR weiland 

1 1910 civiel verdwenen Leeuwarden FR weiland 

1 1910 civiel verdwenen 
Zuidwest-
Friesland FR weiland 

1 1945 civiel vervallen 
Zuidwest-
Friesland FR weiland 
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Bijlage 2 – Locatietypenkaart  
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Bijlage 3 – Staatkaart 
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Bijlage 4 – Ouderdomskaart 

Hoe donkerder de punt, hoe ouder de schietbaan 
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Bijlage 5 – Locatie onduidelijk 
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Bijlage 6 – Overzicht van de in Nederland aanwezige schietbanen (1920-21)  
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Bijlage 7 – Reismiddelen 
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Bijlage 8 – Beheerders 

 

 


