Baanmeubilair moet iets
toevoegen aan de baan!

In de afgelopen editie van Greenkeeper is de winnaar van onze schuilhuttenwedstrijd bekend
gemaakt. Beloofd is toen dat de redactie van
Greenkeeper met eigen ogen zou gaan kijken met
welke achtergrond en basisideeën de schuilhutten
op golfbaan Anderstein zijn aangelegd. Van de gelegenheid is meteen gebruik gemaakt om de uitbreiding van Anderstein, die dit najaar is ingezaaid te
bewonderen. Wij spreken met Hein van Beuningen
van Landgoed Anderstein, Peter van Haren, hoofd
greenkeeper van Anderstein en Nico Molijn, die als
lid van de baancommissie de foto's inzond van de
winnende schuilhut.
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Veluwse voerhut.
Allereerst een kleine rectificatie. De winnende
schuilhut wordt ter tonele gevoerd als een
schaapskooi. Dit blijkt op een vergissing te
berusten. De winnende hut is gebaseerd op het
ontwerp van een traditionele Veluwse voerhut en
geen schaapskooi. Hein van Beuningen heeft het
ontwerp gebaseerd op zijn ervaringen toen hij als
jonge jongen met zijn vader en oom in de winter
de wilde zwijnen vanuit dergelijke diep in de
grond gebouwde hutten mocht voeren.
Hein van Beuningen: "Het traditionele ontwerp is
natuurlijk veel langer, want het moest plek
bieden als een forse hoeveelheid voedsel voor
zwijnen en herten. De hutten werden zo diep
mogelijk in de grond weggebouwd, om het voer
vorstvrij op te kunnen slaan. Van Beuningen
vervolgt: "Wat wij als beheerders van Anderstein
proberen te bereiken, is dat we de baan een zo
natuurlijk mogelijk beeld mee willen geven. Dus
geen hokjes die je bij de Gamma of Praxis uit de
rekken haalt, maar een ontwerp dat zoveel
mogelijk recht doet aan de baan en de historie
van het gebied. Anderstein zit juist op het
grensgebied tussen de Veluwe en de Utrechtse
heuvelrug".

Het basisidee komt als gezegd van Hein van
Beuningen. Het hout komt van bomen van het
landgoed en de hut is gebouwd door de eigen
timmerman van het landgoed Anderstein in
combinatie met Peter Haren. Allereerst is een
fors gat gegraven en een aantal stevige standpalen ingegraven. Vervolgens zijn een aantal
robuuste spanten opgebracht, die zijn afgedekt
met een plaat underlayment. Daar overheen is
weer een pakket grond gebracht. In het interieur van de hut is weinig luxe te merken. Alleen
een ruwhouten bankje om op te zitten
Het interieur van de winnende schuilhut

Het ontwerp blijkt aan te slaan. Naar aanleiding
van de publicatie in Greenkeeper is Anderstein
inmiddels al gebeld waar een dergelijke hut
gekocht kan worden. Het enige juiste antwoord
daarop is: bij Anderstein!
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Al het baanmeubilair moet zoveel opgaan in de achtergrond.

De schaapskooi is heel toepasselijk met riet gedekt
en heeft een interieur van pakken stro.

Peter van Haren

Schaapskooi.
Ook de andere schuilhutten die op Anderstein
aanwezig zijn, zijn gebaseerd op de historie
en het karakter van het gebied. De eerste
schuilhut die in een parkachtige omgeving
vlakbij het clubhuis mooi verscholen tussen
rododendrons ligt, heeft het karakter van
theekoepeltje. Verder op de baan ligt nog een
rietgedekt schuilhutje, waarvan het ontwerp
is gebaseerd op een schaapskooi. Ook de
andere golfbaanelementen en meubilair proberen Hein van Beuningen en Peter van Haren
zoveel mogelijk op te laten gaan in het decor

van de baan. Een goed voorbeeld daarvan zijn
de groene vuilcontainers, die je overal op de
baan tegenkomt. Maar wel mooi verdekt
opgesteld in een beukenhaag.
Hein van Beuningen filosofeert daarover verder: "Ik zou graag eens willen bekijken of we
voor de nieuwe aanleg, die voornamelijk een
heideachtig karakter heeft, een schaapskooi
kunnen maken met twee ingangen. Een kant
voor de schapen en een kant als schuilhut
voor de golfer. Andere ideeën zouden kunnen
zijn een bijenstal of een schuilhut 'vermomd'
als vogelverkenningshut.

Hein van Beuningen
www.greenkeeper.nl
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Nico Molijn

Iedere greenkeeper kent het probleem van snoeihout. Anderstein verwerkt dit in even decoratieve als
functionele houtrillen. Volgens Van Haren werken deze houtrillen ook fantastisch om te zorgen dat blad
in het bos blijft en niet de fairway opwaait.
Heide, weide, bos.
Met de tweede uitbreiding van Anderstein bestaat
de baan nu uit drie verschillende gebieden met
hun eigen gebiedskarakteristiek. Allereerst een
weide baan, ten tweede een parkachtige
bosbaan en de laatste aangelegde holes, die
voornamelijk een heideachtig karakter zullen gaan
krijgen.Zoals iedere uitbreiding heeft ook de
uitbreiding van Anderstein een lange historie.
Nico Molijn: "De voorwaarde voor de uitbreiding
vanuit de vereniging was, dat wij met een
minimaal aantal extra leden de aanvullende kosten
moeten betalen. Daarnaast denken we dat het
mogelijk is om met 27 holes een fors aantal extra
greenfee spelers te kunnen trekken.”
Nico Molijn vervolgt: "Van iedere stap leer je iets.
De manier waarop we alles nu hebben aangelegd
is veel beter dan voorheen. Wij zijn gestart om de
toplaag van het hele terrein af te schuiven en in
depot te zetten. Daarna is de baan gemoduleerd
met zand, dat is vrijgekomen uit de onderlaag en
de fors uitgevallen vijvers. Een deel van de zwarte
onderlaag is vervolgens teruggebracht."
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