De kogelvangers op het Donderboerkamp
Hillebrand Keun (Werkgroep Oud Donderen)
Op het Bunnerveen langs de Roderweg ligt nog altijd een boswal waarin de restanten van de
zogenaamde “Koegelbargen” nog zichtbaar zijn. Op zich een geheimzinnige plek waar niet zo veel over
bekend was. Dat het vroeger militair terrein was, dat was duidelijk maar het hoe, wanneer en
waarom? In oktober 2016 kwamen we als Werkgroep Oud Donderen in contact met de Historische
Vereniging Gemeente Diever. Het bleek namelijk dat de aanleg van de dubbele schietbanen met
kogelvangers in 1906 is uitgevoerd op 4 locaties in Nederland namelijk in Wapse, Ommen, Millingen en
Donderen. In Diever/Wapse en Ommen waren de historische verenigingen ook bezig om een en ander
in kaart te brengen over het ontstaan en gebruik van de schietbanen.
Artikel uit het Nieuwsblad van het Noorden van 6 februari 1906.
Benevens 4 dubbele schietbanen met toebehoren in de kampementen van de landweer nabij Diever en
Donderen, zullen aldaar ook worden aangemaakt keukens, schilderhuizen, latrines, pompen enz. De
raming der kosten is ongeveer f 17.200,- De aanbesteding van een en ander is spoedig te verwachten.
Het Donderboerkamp waar de schietbanen zijn aangelegd op het Hoogeveld is altijd al een militair
terrein geweest. Dit is ook goed te zien op onderstaand kaartje van ca. 1920. De rode lijn is de weg van
Donderen naar Norg. Ten noorden van deze weg, op het z.g. Hoogeveld ziet u de 4 dubbele
schietbanen getekend. Opmerkelijk is dat de beide meest linkse schietbanen nog gedeeltelijk in de
vroegere gemeente Norg lagen (te zien aan de stippellijn) en de rest in de gemeente Vries.

Aanleg van de schietbanen met kogelvangers bij Donderen
was dus in 1906. Het krantenknipsel hiernaast van 19 maart
1906 bevestigt dit en ook in dit artikel worden dus beide
gemeenten Vries en Norg genoemd.
Het woeste landschap bestond destijds voornamelijk uit
heide. De schietbanen bij Donderen werden in eerste
instantie aangelegd voor schietoefeningen van militairen uit
de districten Groningen, Winschoten en Assen. Duizenden
soldaten hebben hier het schieten op afstand geleerd. Veel
mensen uit de directe omgeving konden financieel profiteren
van de aanwezigheid van dit soldatenkamp, immers moesten
de militairen eten, drinken en zich in hun vrije tijd vermaken.

Artikel uit het Nieuwsblad van het Noorden van 17 oktober 1906.
Het kamp bij Donderen is door het Rijk voor den tijd van 20 jaren gehuurd. Bij den huur zijn 77
eigenaren betrokken, die het eerste jaar ongeveer ƒ 1000, ieder der volgende jaren ongeveer ƒ 9OO aan
huur verlangen. Het kamp is bestemd voor kampeer- en oefeningsterrein ten dienste van de landweer
en tot militair schietterrein. Het Rijk kan ieder jaar voor eerstgemeld doel over de terreinen beschikken
van 15 Mei —15 Augustus, voor de schietoefeningen op elk gewenscht tijdstip van den huurtijd.

De 4 dubbele schietbanen hadden een lengte van 600 meter (zie bijgaand kaartfragment).
Links zien we op het eind van de banen de vier kogelvangers met bijbehorende schietschijf constructie.
De schietschijven, waarschijnlijk zo’n 2 bij 2 meter groot met een schietcirkel diameter van ongeveer
1,5 meter, werden geplaatst voor de kogelvangers. De kogelvangers ( als het ware een grote bult zand)
waren bovenop 13 meter lang en 1,5 meter breed op een hoogte van 4,5 meter boven het maaiveld.
Hierop stond nog een dubbel houtscherm, met een hoogte van 2 meter en een tussenruimte van ca.
20 cm., gevuld met grind. Deze met grind gevulde bakken zorgden ervoor dat de kogels die hoog over

de schietschijf werd geschoten werden opgevangen in die grindbak. De totale hoogte van de
constructie was dus 6,50 meter boven maaiveld. De hellingen van de kogelvanger waren 2 : 3 zodat de
kogelvanger in de voet ongeveer 27 meter lang en 16 meter breed was. De kogelvangers werden nog
bekleed met heideplaggen die met houten pinnen werden vastgezet. Geheel rechts op bovenstaande
schets zien we nog de locatie van de schietschijvenloods.
Het waren dus min of meer standaard schietbanen die op meerder plaatsen in het land werden
aangelegd. De schietbanen van Donderen waren toch iets afwijkend. De militairen die de
schietschijven bedienden zaten hier namelijk in een bunker in de grond terwijl bij de andere banen de
militairen achter een hoop zand verschanst zaten. Op de officiële bestektekening is dit goed te zien.
Het zitten in een bunker in de grond was dus veiliger in vergelijking met de andere banen in het land.

Zoals eerder genoemd heeft men ook in Ommen en Diever/Wapse onderzoek gedaan naar de
kogelvangers. Dhr. Herman van Beesten uit Den Ham heeft een maquette gemaakt van zo’n
kogelvanger met bijbehorende schietschijfconstructie. Onderstaande foto van deze maquette geeft
een aardige indruk hoe dit er uitzag in de tijd.

Artikel uit het Provinciale Drentsche en Asser courant van 13 juni 1906
Een receptie in 't zicht, een bedrijvig en opgewekt gevoel vooraf. Dit geldt thans van ons kamp te
Donderen, waar de volgende week de eerste bezoekers verwacht worden, voor welke ontvangst thans
alles in de weer is, om tijdig daarvoor gereed te zijn. Een dertigtal soldaten onder luitenant Stel zorgt
voor behoorlijke installatie. De aannemers van de nortonpompen, veldkeukens, loodsen, schietbanen,
kogelvangers, enz. reppen zich om deze week nog klaar te zijn. Alle arbeiders, die zich beschikbaar
stellen, kunnen aan den slag komen. Tal van voerlieden uit den omtrek verlenen dag aan dag hun
diensten. De aanblik der terreinen wordt in de verte 't meest verlevendigd door een honderdtal tenten.
Gister trok 't kamp reeds honderden bezoekers per fiets, aan wie 't fietspad van Donderen naar Norg
goede diensten bewees en die door den bewolkten hemel niet behoefden te schrikken voor een tocht in
't open veld.
Naast de vier dubbele schietbanen werd er een groot bivakkamp ingericht op het toen nog woeste
heideveld. Onderstaande foto geeft een aardig beeld van het tentenkamp (foto afkomstig van
Historische Vereniging Gemeente Diever).

In de Provinciale Drentsche en Asser courant van 4 juli 1906 lezen we:
Een landweerplichtige, F. Spiekman, schrijft over 't verblijf in 't kamp te Donderen. Hij verhaalt van de
twee lui, die dronken in 't kamp kwamen, van wie de een is een huisvader uit Stadskanaal, een man, die
'n zieke vrouw en kinderen thuis heeft en nu, in plaats van naar huis te gaan, tot woensdagmiddag in
de kazerne te Assen moest verblijven. Verder deelt de schrijver over 't kampleven mede: Na het einde
van den dienst komt er grote vrolijkheid in 't kamp. De een kuiert, de ander koopt versnaperingen bij de
firma van Dam uit Groningen, hier speciaal voor deze dagen overgekomen met hun stalletje, of zeilt in
de cantine, waar op drie uren van den dag kleine borrels voor zes centen per stuk te verkrijgen zijn. Een
vent uit Assen bezocht ons reeds enige keren met 5 liter jenever aan de fiets en een kistje sigaren.
Hij nadert dan op circa 300 meter ons kamp, gaat op de knieën op den grond liggen en schenkt aan
diverse omstanders, met tweemaal zoveel waakzame ogen, een „grote" voor 5 ct. De meesten nemen
direct twee voor 'n dubbeltje. Toch is de man reeds tweemaal door de marechaussees gepikt. Ten slotte
nog de mededeling, dat een photograaf uit Groningen alle avonden kiekjes neemt en dezelve den
volgenden avond a 10 ct. per stuk verkoopt op briefkaarten. De man heeft het kolossaal druk. Als hij
ons „neemt", vent z'n meisje de kaarten uit, althans poogt dit te doen. Want de belangstelling is zoo
groot dat ze bijna geen voet kan verzetten.

Foto van een groep militairen voor de tenten waarin werd verbleven tijdens de dagen dat er
schietoefeningen werden gehouden.
Hieronder de achterkant van de foto waarop te lezen is het berichtje dat soldaat Bakker stuurt vanuit
het kamp Donderen naar zijn tante in Hilversum in 1916.

Door defensie werd het gebied ook wel het “Kampeer-oefenings-en schietterrein Donderen”
genoemd. Bij de aanleg van dit terrein had men te doen met ca. 80 grondeigenaren waarmee men een
huurovereenkomst moest sluiten. In het begin gaf dit wel wat problemen. Vele eigenaren waren
onverschillig onder het al of niet tot stand komen van het kamp en het algemene gevoel was dat het
voor de kasteleins in de omgeving een best zaakje was, maar verder weinig op zou leveren. Uiteindelijk
door de huur nog iets te verhogen ging men toch akkoord en werd het kampterrein door het rijk voor
20 jaren gehuurd.

In de periode 1919-1922 heeft Defensie het terrein definitief aangekocht. Onderstaande kaart laat nog
eens zien hoe de verdeling van de vele percelen was ten tijde van die aankoop.

Verdeling van de vele percelen op het Donderboerkamp.
Het hele gebeuren rondom dit schietterrein was toch wel een bezienswaardigheid voor de omgeving.
De lokale couranten maakten regelmatig verslag van de gebeurtenissen en in een bijlage van de
Provinciale Drentsche en Asser courant van 21 juni 1906 lezen we onderstaand artikel.
Het kampterrein eens opnemende, dat bij het eigenlijke kamp behoort, zien we in de verte, door een
regelmatige vlakke heidebodem er van gescheiden, vlak voor de legerplaats de 4 kogelvangers. Deze
aardhoogten schitteren in de verte met hun helderwit voorvlak en lokken als het ware tot een kijkje uit.
We steken dan ook de heidevlakte linia recta over en bemerken daarbij, dat deze vlakte zeldzaam effen
is. Volgens het oordeel van een deskundige is het kamp bij Donderen het mooiste wat de vlakheid van
den bodem betreft, en zijne hooge drooge ligging. 't Is er hoog! Kijk maar eens naar links en ge ziet het
dorp Norg, als in een vallei liggen. Norg met zijn stompe toren, te midden van zooveel mooi groen,
levert een aardige kijk op. Rechts van voren steekt de Peizertoren ook al zijn spits uit het groen op,
terwijl meer rechts de Martini van Groningen in de verte als in een nevel te zien is. Onze voeten worden
glad van de heide en wij kijken en zoeken of er ook een veldweg is. De scheper, die nu hier nog mag
weiden, kan ons zeker terecht helpen. Hij weet er een. „Als de heeren den Koningsweg volgen, komen
ze onmiddellijk bij den eersten kogelvanger." „Koningsweg? Hoe komt ge daaraan? „Wel," is 't
antwoord, daar zal vroeger wel een Koning langs gereden hebben." Wij bedanken den man voor zijn
inlichtingen, en loopen door de laagte, die den veldweg vormt. 't Is een oude weg, dat is duidelijk. Diep
uitgeholde voren wijzen er op. Hij wordt niet meer gebruikt, dat is ook merkbaar.

Dit moet zo ongeveer het beeld geweest zijn van de 4 kogelvangers op de vlakke heidebodem.

Ook herinneren we ons niet, dat een onzer Koningen hier ooit is langs gekomen. We willen nu een
veronderstelling opwerpen, die, dunkt ons, meer de waarheid nabij komt. Op den klank afgaande,
willen we den weg noemen de Coninx-weg. Immers heeft gedurende bijna anderhalve eeuw, het laatst
in de 18de eeuw, eene adellijke familie Coninx of de Coninx een heerlijkheid te Peize gehad. Het ligt
voor de hand, dat zij, om het verkeer met midden Drenthe, hier langs voeren over de hooge
heidevelden en niet noordelijker, waar de grond lager, dus drassiger was. Uit verdere inlichtingen bleek
ons dan ook, dat deze weg op Peize uitloopt. We zijn wat afgedwaald van ons kamp, letterlijk en
figuurlijk, maar nu al pratende in de onmiddellijke nabijheid van den eersten kogelvanger gekomen.
't Is een gevaarte ! Stel u voor, waarde lezer en lezeres! een hoop zand van bij de 30 meter lang en half
zoo breed van onderen aan den voet gezien. Van alle 4 zijden loopt zij schuin op en vormt zoo een
afgeknotte pyramide. Het bovenvlak, lang zoowat 15 M. en breed 2 M., draagt een kiezelkist, die de
lengte van het bovenvlak heeft, 2 M. hoog en van binnen gemeten 2,5 dm. breed is. Deze smalle kist,
veel weg hebbende van een reusachtige glaskist, is gevuld met zeegrind. De kogelvanger zelf is 4.5 M.
hoog. Dus is de gehele hoogte van het „ding" 6.5 M. De zandmassa is aan drie zijden bedekt met
heidezoden, die, om het afglijden te voorkomen, met talhouten zijn vastgestoken. Alleen de voorvlakte
is niet bedekt en moet de kogels opvangen. De kiezelkist dient om de kogels, die te hoog gericht zijn, in
haar inhoud te doen smoren. Vlak vóór den kogelvanger is de schijfput, van 12 M. lengte, ruim 3 M.
breedte en bij de 4 M. diepte. Deze put is rondom, met gesteriliseerd best hout bekleed, en bevat 2
draaischijven, die als een wiek van een molen rond worden gedraaid. De kogelvanger is dus ingericht
voor een dubbele schijfbaan. Een trap geeft toegang tot den bodem der schijfput. Verder vinden we 2
bankjes tegenover de schijven in de put, en vlak daarboven, een soort plat houten dak, bedekt met
heidezoden. Dit voorwerp dient om bij regenachtig weer, de soldaten, die de schijf bedienen, te
beschutten. De andere kogelvangers zijn uniform met de eerste. Wanneer we deze putten zien, dringt
de gedachte zich bij ons op: Wat een massa hout is hier gebruikt. Wagen- en wagenvrachten zijn dagen
lang door 4 voerlieden heengebracht. We kijken nu nog eens naar de legerplaats, en weer valt ons de
gelijke, regelmatige hoogte der tenten op. Helder blinkend liggen ze daar in de bruine hei.
Volledigheidshalve moeten we nog de loods melden, die halverwege terzijde van de schietbanen is
opgericht. Hierin worden straks na afloop de schijven enz. geborgen. We nemen hiermede afscheid van
het kamp en keren terug naar Donderen. We snijden nog eens de Coninxweg, komen op den Roderweg,

en zijn na een half uur te Donderen. Hier verpozen we enige ogenblikken, en komen des avonds
welgemoed te huis.
Dat het oefenterrein met kogelvangers en
tentenkamp op het Donderboerveld nog vele jaren in
gebruik is geweest kunnen we zien aan het aantal
krantenberichten van latere jaren.
Ook kwamen er in de loop der tijd meer foto’s van het
kampleven.
In het Nieuwsblad van het Noorden van 15 juli 1918
lezen we bijvoorbeeld:
Het kamp bij Donderen is heden betrokken door twee
compagnieën infanterie uit Leeuwarden, ter sterkte
van ongeveer 500 man, onder bevel van de reserve
eerste luitenant D.Gaasterland.
De troepenafdelingen zijn per spoor vervoerd naar het
station Vries-Zuidlaren en van hieruit gemarcheerd
naar de legerplaats nabij Donderen.

Nieuwe groep militairen arriveert in het kamp.
Er moest natuurlijk ook voor de inwendige
mens gezorgd worden en zo zien we op
bovenstaande foto dat de militairen de
aardappelen moesten schillen (piepers
jassen).

Foto hiernaast geeft ook een
beeld hoe het
keukenpersoneel zich in het
open veld moest redden.
(foto Historische Vereniging
Gemeente Diever)

Bovenstaande foto is van augustus 1929 waarbij u kunt zien dat er inmiddels ook van barakken gebruik
werd gemaakt. Op de achtergrond in het open veld zien we de kogelvangers aan de horizon.

Foto hiernaast is van juli 1937.
Op de achtergrond zien we nog
de kampwoning.
Deze hoge woning staat er nog
steeds op de Donderseweg 9.
De woning werd langere tijd
bewoond door de familie Elzer en
vanaf 1959 woonde er de familie
Mulder.

Tenslotte nog een vrij recente opname van de vier kogelvangers in het Actueel Hoogtebestand
Nederland (AHN). Dit is als het ware een digitale hoogtekaart waar de contouren van de kogelvangers
nog duidelijk zichtbaar zijn. We zien dan kogelvanger nr. 4 nagenoeg met de grond gelijk gemaakt is.
Tot zover het verhaal over de kogelvangers op het Donderboerveld.
Voor geïnteresseerden een bezoek waard om de restanten eens een keer te bekijken.
Mocht u naar aanleiding van dit artikel nog aanvullende informatie hebben dan zijn we als Werkgroep
Oud Donderen natuurlijk geïnteresseerd (contactadres h.keun@home.nl).
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