De mooiste Schuilhut
van Nederland en België

Edese Golfclub
Een zeer functioneel gebouw dat makkelijk is te
v1nden n de golfbaan. Goede stahoogte, hopelijk Zijn er banken m het gebouw te v1nden
Tikje lllSp1rat1eloos m1ssch1en 1ets te s1mpel maar
gelukk.g groen en 1n het bez1t van een vogelkast;e.

And e rs t e in:
Een prachtige schu ilhut! Mooi verstopt in een bosrand. De hut lijkt op te gaan in het landschap er
omheen door begroeiing van dak en iets verdiepte ligging. Er is gebruikgemaakt van houten boomstammen afkomstig van bomen van de golfbaan zelf.
Allan Rijks meldt dat hoewel hij veel rondjes heeft gelopen op Anderstein, de schuilhutten hem nooit
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Valk alle schuil hutten worden
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Maria Hoeve:
Eer opvallende dee nemer va1 de wedstrijd 1s !·et
pnve-baartje van Mana Hoeve van e>genaar/ard1>
tect /green.;eeper IS N1ek BJiJSSell Jit Bec<bcrgen
D>e nadrLkkelljk vermeldt dat greenkeepers al lijd
van ha-te welkom Zijn om een •ondje te soelen
(la,.gste hole 116 ml fbLIIjsnbelj@planet.nl)
Mooi qebouw. komt zo u t eeP sprookjesver'laa .
De schJ1lhwt heeft een g-2heel e>gcn 1dentt e1t, en
past mooi in het orrmngende landschap. Hel
gebouvvtje heeft 1ets romant1sch en lijkt h1er alt>jd
gestaan te hebben
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Reymersvvael:
Het doet me deugt te zien dat er een architectenbureau betrokken wordt bij het bedenken van
een schuilhut. Deze hut heeft als voordeel je
altijd u1t de w1nd kunt gaan z1tten door de 3 segmenten. Wel hoop ik dat het geen standaardpro-

duet is, dat op meerdere banen gaat verschijnen.
Moe1lijk is in te schatten hoe pompeus dit zich
manifesteert in het landschap. Het ziet er stevig
en effectief uit, weinig zitplaatsen. Wanneer je
een puntdakje op zou plaatsen zou het qua
architectuur er mooier uitzien.
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Pettelaar:

Robuust en degelijk, wel met z'n alle aan
de goeie kant zitten. de open1ng is wel erg
open. Bij veel wind zal men niet erg droog
staan.

Goyer Golf
Ee echte Goo1se schuilhut. alles compleet
er n1et te 'Tl1ssen 1n de golfbaan. hiJ 1s
e1geri1Jk te r1001 Je kunt er wel met veel
mensen scht..ilen Een kle1nere schu·lhut 1s
wat knusser.tv11ssch en de raamcelen wat verkle-

zen dat het met aandacht voor detail IS gemaakt

nen of voorzien van glas OrT' inwaa1ende regen

zonder te overdriJven De materialen en kleur ZIJn

tegen te gaan Een moo1e schuilhut, duide ijk te

afgestemd op het clubhu1s.
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GeliJk met de uitbreiding naar een 18
holes baan 1s een programma gestart
om de baan een upgrading te geven .
Een van de zaken die daarbij aan de
orde kwam waren de schuilhutten, lol
op heden routen hokjes. Het ontwerp
1s gerealiseerd door clubl1d Die
Verreugt. D1t 1n samenspraak met de
baancommissie

Beetje futu ristisch. het
lijkt mij niet zo effectief
aangezien de regen en
de w ind er snel doorheen
waaien . Mogelijk zal het
wat verdichting nodig
hebben.

..

Gewaagd ontwerp, maar
smaken verschillen zullen
we maar zeggen. Ik denk
ook dat bij een hoosbui
met w indkracht 6 je maar
beter kan door golfe n.
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Ternesse Golf:
MoOI ontwerp. ruer

IS

een schuilhut ook vanUit

de vorm zeer vriende i,k

maar de regen kan er makkeiiJk doorheen waa1en.

met net wat meer oog voor detad. maar ook
h1er denk 1k dat Je tiJdens een f1kse bui ook
even uit de wind 11'/l:t staan

Woeste Kop:
Stevig en Scandinavisch . Persoonlijk zou ik de
voorkant dichtmaken en er extra schuilruimte
van maken aangezien golftassen er niet in
mogen staan aangez1en deze veel metaal bevatten en de aan trekkingskracht van de bliksem
wordt bevorderd.
Het helpt wel dat de foto in een moo1 winterbeeld geschoten is. Je z1et gelijk dat d1t gebouwtje een eigen intensiteit kan geven aan een baan.
Mensen onthouden verrassende dingen. Mooi
solide gebouw d met duurzame materialen.
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