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Het enthousiasme van Mikée Westerling, 
lid van de bouwcommissie, over het 

nieuwe clubhuis van de Hilversumsche werkt 
aanstekelijk. Je ziet jezelf zo zitten in de 
nieuwe haardkamer of een praatje aanknopen 
op het plein tussen clubhuis en karrenloods 
dat bewust met die functie is aangelegd. Een 
clubhuis met zoveel golferfgoed vervang je 
niet zomaar, dat moet zorgvuldig gebeuren. 
“Daarom hebben we drie verschillende archi-
tecten in de arm genomen, Kees Doornenbal 
van Rappange&Partners, Bastiaan Jongerius 
en Sanne Oomen. Het ontwerp is geïnspireerd 
op oude, teruggevonden tekeningen van 
Jan Baanders, de architect die het in de jaren 
dertig gebouwde clubhuis ontwierp. In 1965 
werd het door brand verwoest en nu staat het 
er weer, in aangepaste en gemoderniseerde 
vorm. In het historisch aandoende gebouw 
zijn de clubzaal, haard- en commissiekamer 
ondergebracht, de functionele ruimtes zoals 
keuken, secretariaat en kleedkamers vind je in 
de aanbouw. Eenmaal binnen ervaar je echter 
een eenheid en heel vanzelfsprekende sfeer.” 
 
Het clubhuis is met veel oog voor duurzaam-
heid ontworpen. Zo is er een pelletkachel die 
brandt op geperste houtkorrels en zorgt voor 
de warmwatervoorziening en de verwarming.  
Doel is de pellets te vervangen door ver-
snipperd hout van eigen boomkap zodat de 
houtverbranding volledig CO2-neutraal wordt. 
Er staan negen zonneboilers op het platte 
dak die zorgen voor warm douchewater, er 
liggen ruim tweehonderd zonnepanelen op 
de karrenloods, er is een warmte-terugwin-
systeem en de ledverlichting is aangesloten 
op bewegingsmelders. Met al deze punten 
komt de EPC (coëfficiënt voor de energetische 
efficiëntie van nieuwbouw) flink lager uit dan 
de norm. Met vlag en wimpel geslaagd dus. 
 
Westerling: “Het mooie is dat we het oude 
wat goed was, hebben behouden. Zoals de 
routing, het uitzicht op de baan en de locatie 
van het terras dat vrijwel aan de 18de green 
grenst. Een typische aanpassing aan onze 
tijd is dat veel ruimtes makkelijk van functie 
kunnen wisselen. Dineren in de commissie-
kamer of werken op je laptop op de verdieping 
aan een lange tafel of een bureau, het kan. 
Met dit nieuwe clubhuis is onze golfclub 
helemaal klaar voor de toekomst en daar 
zijn we als bouwcommissie erg trots op.”
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