Kunstmatige hindernissen
naar de natuur ontworpen
Bij het ontwerpen van kunstmatige laagtes,
heuveltjes en bunkers moet men uitgaan
van de vormen die we in het duinengebied
aantreffen. Het meest in het oog springende
kenmerk van een duin is de brede basis in
verhouding tot de hoogte. Ook valt op dat
duinen vrijwel altijd in groepen voorkomen
en zelden alleen in een open vlakte liggen.
Ze zijn meestal bedekt met ruwe grassen.
Daar waar het zand bloot ligt zien we altijd
onregelmatige vormen en grenzen, bepaald
door de heersende wind.
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Als we duinen als uitgangspunt nemen voor
onze ontwerpen moeten we natuurlijk ook
hun karakteristieke eigenschappen naar voren
laten komen.
Daarom moeten bunkers onregelmatige vormen
hebben en waar mogelijk tegen van nature
aanwezige heuveltjes worden geplaatst.
Waar deze heuveltjes niet in het landschap
voorkomen moeten ze kunstmatig worden
aangelegd. Hierbij moet rekening worden
gehouden met de natuurlijke kenmerken van
duinen, dus breed in verhouding tot de hoogte
en met onregelmatige vormen. Het silhouet van
de heuvelgroepen moet gevarieerd en rond
aandoen en rechte lijnen moeten worden
vermeden. Een uitstekend effect wordt bereikt
door het zand van een bunker op te werken
naar de achterrand van een bunker die tegen
een heuveltje is gelegen. De bunker is daardoor
van een afstand goed zichtbaar.

Hetzelfde principe van natuurlijke vormen gaat
op voor tees. Als het nodig is om verhoogde
tees aan te leggen is het wenselijk om een
natuurlijk aandoende verhoging in het landschap
te maken waarop de tee dan wordt aangelegd.
Als de top van de ‘natuurlijke’ heuvel iets hoger
is dan de bovenkant van de tee zorgt dit ervoor
dat de harde en rechte lijn van de tee wordt
gecamoufleerd.
Ik moet hierbij denken aan een mij bekende
golfbaan die is aangelegd op een stuk grond
wat bestond uit zevenenvijftig hele kleine
weilandjes die door heggen en sloten van
elkaar waren gescheiden. Nu treft men daar
een prachtige golfbaan aan die eruit ziet als
een groot heideveld met hier en daar
natuurlijke heuveltjes, besprenkeld met brem
en gaspeldoorn en lichtgekleurde bunkers.
Het is een prachtig gezicht en even prachtig
om er te spelen.
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