
Of je nu houdt van de natuur in Hoge Veluwe, een 
verrassende fietsvakantie of museumhoppen … 
Nederland, dat is vakantie dicht bij huis.

1.HITLAND
Golfbaan Hitland ligt midden in het polderlandschap en staat bekend 
als een van de meest toegankelijke clubs van Nederland. De polderbaan 
krijgt vaak complimenten voor zijn strak gemaaide greens, waterpartijen 
langs de parcours en leuke golfarrangementen. Ook vind je hier een van 
de grootste on course golfshops van Nederland. 

2.DIRKSHORN
Op zoek naar een mooie golfbaan in Noord-Holland? Plan zeker een 
dag in naar Golfclub Dirkshorn, een 18 holes par-72 championship 
course. De mooiste zijn holes 11 en 17, met de afslagplaats en green op 
een schiereiland. De golfclub kreeg het ecolabel ‘Committed to Green’, 
dankzij hun inspanningen voor fauna en flora, en hun aandacht voor 
milieu bij het onderhoud.

3.GOLF- & COUNTRYCLUB LIEMEER
Tussen Alphen aan de Rijn en Amstelveen vind je Golf- & Countryclub 
Liemeer. Kies voor de 9 holes van Bovenlandenbaan, uitdagend voor 
zowel beginners als gevorderden. Of ga voor de 18 holes van Torenbaan 
met onverwachte doglegs en strategisch aangelegde bunkers. Dankzij 
de uitgekiende drainage zijn beide banen ook in nattere periodes vaak 
prima bespeelbaar.

4.DE GROENE STER
Leeuwarder Golfclub De Groene Ster is de derde beste golfbaan van 
Friesland. Een topontwerp van baanarchitect Gerard Jol, die in Nederland 
al ruim 50 banen onder handen nam. Opvallend is de integratie met het 
Friese landschap en de diversiteit aan hindernissen voor de sportieve golfer. 
Leeuwarden is trouwens meer dan golfen alleen, de stad werd vorig jaar 
uitgeroepen tot Culturele Hoofdstad van Europa.

Er dicht bij huis eens een weekendje tussenuit knijpen? Naast leuke steden en open natuur, is Nederland verrassend genoeg ook een top-
bestemming om te golfen. Leadingcourses.com geeft ons buurland zelfs een 8,9/10. Met maar liefst meer dan 200 banen. Van het Woold 

tot de wereldtop op de Dutch, gekend van de KLM Open. Keuze genoeg dus, maar heb je al eens aan deze vier terreinen gedacht?

Getipt: 4x golfen in Nederland

Voor meer informatie kijk op:
www.holland.com/stijlvolnederland
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• 8,9/10 als golfbestemming op Leadingcourses.com

• Golfen in Culturele Hoofdstad van Europa 2018

• Golfclub met ecolabel

Hitland

Dirkshorn
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