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Gorinchem 1 9b = Schietbaan 

In 1891 kwam er van het Departement van Oorlog de opdracht in Garnizoensplaat-
sen een schietbaan aan te leggen teneinde de militairen te oefenen in het zuiver ge-
richt omgaan met wapentuig. In Gorinchem zijn naar aanleiding hiervan plannen 
ontwikkeld die in de twee jaren daarop vaste vorm kregen. De aanleg en bouw werd 
nog in 1893 aanbesteed. Bij de plannen van 1892 behoort een tekening. Na de bouw 
is het project opgenomen in het genieregister van het kommandement Gorinchem 
dat in 1893 is aangelegd. 

In Gorinchem werden drie banen gemaakt van resp. 100, 150 en 200 meter. Als 
locatie werden de bermen langs de linkerface van bastion IX en de courtine IX-X 
uitgekozen. Die plek tussen de wallen enerzijds en de brede gracht met ravelijnen 
anderzijds kon redelijk veilig worden geacht. 

Bij die keuze was het mogelijk de drie banen alle op één punt te richten. Hierdoor 
kon men volstaan met één doel en dus met één observatiepost. Maar ook met één 
kogelvang. Het doel werd, inherent aan het constructieschema van de vestingwer-
ken, gelegd in de hoek van de aansluiting van bastion X op de courtine IX-X. Ui-
teraard moest voorkomen worden dat door het gebruik van de baan de vestingmu-
ren en wallen werden beschadigd; derhalve werden ze overdekt met een dikke laag 
zand die als kogelvang fungeerde. 

De banen bestonden uit een gemetselde schietstand en twee gemetselde schietpoor-
ten op resp. 15 en 40 meter afstand. De laatste waren vrij staande gemetselde muren 
met kleine gaten. Die gaten begeleiden het zuiver richten en de muren waren be-
doeld om kogels die te ver uit de richting werden afgevuurd op tijd te keren om 
ongelukken te voorkomen. Uit dat oogpunt was bij het doel op de borstwering een 
heining gemaakt. 

De banen waren toegankelijk via trappen over de borstwering en de muur. Bij de 
schietstanden waren afdaken tegen de vestingmuren aangebracht om onderdak te 
bieden aan de militairen die op hun schietbeurt moesten wachten. 
Het is niet duidelijk in hoeverre de poterne gebruikt werd als toegang tot de schiet-
baan. 

De schietpoorten hadden relatief gezien een grote breedte ten opzichte van de berm; 
zij moesten bovendien zo geplaatst worden dat de andere banen daar geen hinder 
van ondervonden. Het gevolg hiervan was het feit dat de berm ter plaatse van de 
schietpoorten in de gracht werden uitgelegd. Ten behoeve van de 200 meter baan 
moest de berm achterwaarts worden verbreed om aan de vereiste lengte te kunnen 
komen. 

Ter plaatse van het doel was een kleine wal aangelegd om de obdervatiepost te be-
veiligen tegen afgedwaalde kogels. Voorts stond hier een bergplaats voor de schiet-
schijven. Dit alles bracht met zich mee dat de berm hier aanzienlijk werd verbreed. 

Dit element is in de twintigste eeuw weer opgeheven, maar de vorm en breedte van 
de bermen zijn nog steeds herkenbaar en dus uit deze vervallen functie verklaar-
baar. 



    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
            

Gorinchem 2 9b = Schietbaan 

Gorinchem, schietbaan naar opmeting van 1893. 



    

 
 

 
 
 
 

 

Gorinchem 3 9b = Schietbaan 



    

 
      

 

 
 

     

Gorinchem 4 9b = Schietbaan 

Het doel, de observatiepost en de kogelvang 

Gorinchem, schietbaan naar opmeting van 1893. De schietpoorten 



    

 
 

Gorinchem 5 9b = Schietbaan 



    

 
     

Gorinchem 6 9b = Schietbaan 

Gorinchem, schietbaan naar opmeting uit 1893, schietpoorten. 



    

             
        

   
     

        
             

Gorinchem 7 9b = Schietbaan 

Dit is overigens niet de eerste schietbaan van Gorinchem geweest. Al eerder had 
men op dezelfde locatie een dergelijke inrichting gehad getuige een aantekening in 
het tweede garnizoensboek (1824000001) 

Het in gereedheid brengen van een emplacement op de buiten berm van het 
front 9-10 te Gorinchem tot het schieten naar de schijf. 

Dat werk werd op dagloon uitgevoerd in de periode van 18 sept. tot 1 okt. 1841. 



    

 
 
 
 

 
     

Gorinchem 8 9b = Schietbaan 

Gorinchem, schietbaan naar opmeting uit 1893, plattegrond. 



    

 
 

 
 
 

 

Gorinchem 9 9b = Schietbaan 



    

 

Gorinchem 10 9b = Schietbaan 


