
Door het toepassen van de specifieke lijnvoering passen 
de bunkers naadloos in het landschap. Als voorbeeld 
geven we in de tweede, gemanipuleerde foto, strakkere  
bunkers weer. Ze zijn minder in harmonie met de omge-
ving dan de natuurlijke bunkers.

De architectuur van de golfbaan
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De oplettende lezer van dit blad kan het 
zijn opgevallen dat op foto’s van enkele 
nieuwe banen vaak nogal grillig ogende 
bunkers staan. Waarom nu al deze  
complex vormgegeven bunkers en wat 
wil de architect ermee bereiken? Is dit 
een nieuwe hype? 
Ook ik heb nu een voorkeur voor dit soort 
bunkervormen, weliswaar in verschil-
lende gradaties, van sterk grillig op  
heide- c.q. zandgronden tot onderbroken, 
zoekende bunkerlijnen op meer kleiige 
gronden. Ik zal proberen uit te leggen, aan 
de hand van een stukje geschiedenis, wat 
hieraan ten grondslag ligt.

Geschiedenis

Golf is ontstaan aan de kustlijn van 
Schotland, op het zogenaamde Links-land 
(15de eeuw). Een strook lage duinen tussen 
de zee en de kust waarop schaapherders 
hun vee lieten grazen. Het verhaal gaat dat 
deze schaapherders uit verveling met hun 
stokken tegen voorwerpen gingen slaan 
naar van tevoren uitgekozen doelen. Het 
golfspel was geboren! Het werd dus ge -
speeld in natuurlijk terrein, nog niet aan-
getast en vormgegeven door de mens. De 
bunkers van weleer waren kale plekken in 
de duinen waar de schapen samenschool-
den om te schuilen tegen de zeewind. 
De eerste grote ontwikkeling van de  
golfsport vond plaats in Groot-Brittannië 
ten tijde van de industriële revolutie. In 
Groot-Brittannië alleen al werden er in de 

periode 1860-1900 meer dan 1600 golfba-
nen gerealiseerd. Mensen kregen met de 
toenemende welvaart meer vrije tijd en 
behoefte aan recreëren en dan het liefst in 
de natuur. In het toen geldende land-
schapsideaal, waarin de schoonheid van 
de tijdloze en natuurlijke vormen centraal 
stond, stapte men af van het idee dat de 
natuur beheerst moest worden door de 
mens. Ook de golfarchitect trachtte dit 
perfecte landschap na te bootsen. Ik ga er 
dan ook vanuit dat nagenoeg op alle golf-
banen uit deze vroege periode de bunkers 
grillig van vorm waren. Het zag eruit als 
door de natuur zelf gecreëerd. 

RationaliseRinG en  

pRofessionaliseRinG

Na de Great Depression, WOI en WOII 
kwam langzaam de professionalisering 
van de sport op gang en dit had strengere 
regelgeving ten aanzien van de bunkers 
tot gevolg. Om te bepalen of een bal wel of 
niet in een bunker lag, moest de rand 
duidelijk gedefinieerd zijn. Door gebrek 
aan geld in de periode van de wederop-
bouw werden bunkers bij de nieuwe pro-
jecten eenvoudig van vorm om op aanleg- 
en onderhoudskosten te besparen. Ook 
werden om die reden op de oudere banen 
bunkers aangepast of zelfs verwijderd.

heden en toekomst

Wat ik als architect nastreef, zijn eigen-
lijk dezelfde idealen als die uit de periode 

toen de golfbaanarchitectuur ontstond: 
een landschap creëren waarin men even 
helemaal los is van de dagelijkse beslom-
meringen, een landschap dat de natuur 
benadert en in harmonie is met zijn 
omgeving. Het moet een aanvulling zijn 
op de aanwezige ecosystemen. Ik ben van 
mening dat alleen een baan die deze 
natuurbeleving benadert tijdloos en 
daarmee duurzaam is. Daarom liefst 
geen strakke rechte lijnen, maar los van 
de menselijke maat. Als het aan mij ligt is 
het geen hype maar een vorm van ‘retro’, 
terug naar de tijdloze schoonheid!

MichieL van der vaart

Bunkers anno 2012 – terug naar 
de natuur?

lieveR tien mooie
De aanlegkosten van deze bunkers zijn niet veel 
meer dan die van de ‘gewone’ bunkers. Door in een 
vroeg stadium vast te stellen voor welk type bunkers 
men kiest, kan er een keus worden gemaakt in het 
aantal ervan. Daarbij geldt als uitgangspunt: liever 
tien heel mooie bunkers, dan zeventig matige.

Het grootschalige open landschap en de kleibodem 
gaven op Golfbaan Bentwoud aanleiding de bunkers een 
minder kleinschalige vorm te geven.
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