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DUITSLAND

KÖLSCH, 
CURRYWURST 
& GUMMIBÄREN

Als je in Duitsland net iets verder kijkt dan de grensstreek ontdek 
je er tal van van fraaie banen met nét even meer natuurschoon en 
hoogteverschillen. Verrassende locaties waar je in alle opzichten 
optimaal kunt genieten van sportieve, ontspannende en culinaire 
geneugten. We bezochten er drie.
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TEKST EDWIN AMMERLAAN 

Hofgut Georgenthal 
— een voormalige 
boerenhoeve werd 
omgetoverd in een 

wellnesshotel met een 
bijzondere golfbaan.

Gut Heckenhof
Golf Club Wiesensee
Hofgut Georgenthal
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DE POPULARITEIT VAN 
DUITSLAND als vakantieland 
en golfbestemming blijft 
groeien. Het samenwer-

kingsverband van Hotels auf dem Golf-
platz (zie kader) springt daar met een 
aanbod van zo’n dertig deelnemende 
banen niet alleen marketingtechnisch 
handig op in. Strenge selectiecriteria 
 zorgen ervoor dat bezoekers via een 
paar simpele muisklikken direct kunnen 
 kiezen voor de beste golfhotels die onze 
oosterburen te bieden hebben.

GUT HECKENHOF
Neem Gut Heckenhof - Hotel & Golfresort 
an der Sieg. Op ongeveer een half uurtje 
voorbij Keulen, tref je in een licht glooi-
end, agrarisch gebied een ambitieus 
 complex met 27 holes en vijftig strak 
 i ngerichte, moderne kamers. Ondertussen 
wordt er pal naast het clubhuis hard 
gewerkt. Aan een gloednieuw hotel met 
28 extra kamers dat, zo verzekert bedrijfs-
leider Ulf Kraney, nog voor de zomer 
wordt opgeleverd. Kraney meldt dat 
Gut Heckenhof jaarlijks zo’n 1500 Neder-
landse golfers over de vloer krijgt, maar 
dat het resort voor een groot deel afhanke-
lijk is van zakelijke bezoekers die er verga-
deringen en seminars organiseren. Zo kan 
het dus gebeuren dat Gut Heckenhof 
 vrijwel is volgeboekt, maar de baan toch 
een aangenaam rustige indruk maakt. Dat 
merken we al in de uitgestorven brasserie, 
waar we een uitstekende Flammkuchen 
nuttigen en de verleiding van een eerste 
pul Kölsch nog net kunnen weerstaan. 
Er moet namelijk gegolft worden.
Dat doen we op de gele (3237 meter, par-
37) en rode (2833 meter, par-35) lussen. 
Veel golfers laten zich op deze zondagmid-
dag in het voorjaar nog niet zien. Voor het 
vertrek hebben we een starttijd geboekt, 
maar eerder afslaan blijkt geen probleem. 
Zelfs de wind, die op dit plateau meestal 
vrij spel heeft, is ons gunstig gezind. De 
uitzichten zijn ondertussen weids en fraai. 
Deze parkbaan wordt voor een groot deel 
omzoomd door metershoge naald bomen, 
terwijl we tussen de holes een enorme 
variatie aan loofbomen aantreffen. Varia-

tie die in de lay-out en uitdagingen van 
deze lichtglooiende course een beetje 
wordt gemist. De meest in het oog sprin-
gende holes zijn een par-5 dogleg van 506 
meter (rood 6) waarbij de green wordt 
bewaakt door drie kleine vijvers, gevolgd 
door een par-3 van 196 meter (rood 7) 
waarbij je een lager gelegen vallei inslaat. 
De rode lus bevalt sowieso beter, ook 
omdat de greens geonduleerder zijn, wat 
het spel net even iets spannender maakt. 
De greens op deze prima onderhouden 
baan zijn overigens aan de slome kant, 
maar dat kan zomaar met het tergend 

trage voorjaar van 2017 te maken hebben. 
Hoewel verwende en betere spelers hier 
redelijk snel uitge keken raken, is dit zeker 
geen verkeerde plek om er even lekker in 
te komen. Al was het maar omdat bij 
terugkomst een bezoek aan de moderne 
wellness faciliteiten van Gut Heckenhof 
wacht en de diners onder leiding van hun 
Nederlandse chef-kok er prima uitzien. 
En nog beter smaken.

GOLF CLUB WIESENSEE
Na een klein uurtje rijden richting het 
zuidoosten, openbaart het Lindner Hotel 

Het gevaar van de 
witte paaltjes loert vaak 

al vanaf de tee
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& Sporting Club Wiesensee zich als een 
ware verrassing in het heuvelachtige, 
beboste Westerwald. Het grote, statige 
hotel grenst pal aan een pittoresk meertje 
dat door zijn geringe diepte niet geschikt 
is voor zeilboten, maar waaromheen je 
wel prachtig kunt wandelen en fietsen. De 
traditioneel ingerichte kamers hebben 
uitzicht op het water en op de negen pitch 
& putt-holes die in de hoteltuin liggen. 
Aan de ander kant kijk je uit op de eerste 
twee fairways van de 18-holesbaan. In de 
kamers vinden we op het bed niet alleen 
het traditionele zakje met ‘Gummibären’, 
maar ook een mededeling dat als je bij een 
verblijf van minimaal twee nachten de 
kamer niet laat schoonmaken, de con-
sumpties uit de minibar op rekening van 
het hotel zijn. Omdat het Lindner Hotel 
vol zit met grote groepen zakelijke 
 klanten, krijgen de golfgasten met een 

halfpensionarrangement ’s avonds een 
buffet voorgeschoteld. De keuze uit een 
menu à la carte blijkt dan niet mogelijk. 
Naast een sportschool, vind je ook hier 
een grote spa met een zwembad, diverse 
sauna’s en wellnessbehandelingen.
Bij het inchecken worden meteen de 
starttijden bevestigd. Gek genoeg verge-
ten ze te zeggen dat het clubhuis (met 
proshop, kleedkamers, toiletten en 
 restaurant) op maandag gesloten is. 
Dus komen we er pas op de drivingrange 
achter dat we voor ballenmuntjes en een 
korte pitstop weer terug naar het hotel 
moeten. Eenmaal op de baan (5753 meter, 
par-72) zijn deze kleine irritaties snel 
 vergeten. De eerste twee holes zijn nog 
relatief vlak en eenvoudig, maar daarna 
gaat Wiesensee ‘los’ via een aaneenscha-
keling van serieuze, vaak blinde up- en 
downhill slagen. Naast de tee van achttien 

• FOTO BOVEN: INMIDDELS IS 
HET HOTEL ALWEER MET 28 
EXTRA KAMERS UITGEBREID. 

• GOLF IS AF EN TOE EEN 
GEVAARLIJK SPELLETJE.

PRAKTISCH

• Gut Heckenhof - Hotel 
& Golfresort an der Sieg
Prijs standaard tweepersoons-
kamer: vanaf circa € 149
Aantal holes: 27, plus 6 par-3 
oefenholes
Greenfee: € 61 (week), € 74 
weekend). Hotelgasten  
€ 49 (week) en € 59 (weekend)
Cijfer Leadingcourses.com: 7,7
Website: gut-heckenhof.de

• Lindner Hotel & Sporting 
Club Wiesensee
Prijs standaard tweepersoons-
kamer: vanaf circa € 184
Aantal holes: 18, plus een 
9-holes pitch & putt-baan
Greenfee: € 70 (ma t/m do), 
€ 80 (vr, za, zo). Hotelgasten 
€ 55 (ma t/m do) en € 60 (vr, 
za, zo).
Cijfer Leadingcourses.com: 8,1
Website: golfclubwiesensee.de
Website: lindner.de/
westerburg-westerwald-hotel- 
sporting-club-wiesensee

• Hofgut Georgenthal
Prijs standaard tweepersoons-
kamer: vanaf circa € 135
Aantal holes: 18, 3 par-3  
oefenholes
Greenfee: € 70 (week), € 90 
(weekend)
Cijfer Leadingcourses.com: 7,6
Website: hofgut-georgenthal.de

•

• FOTO LINKS: ZELFS ALS HET HOTEL IS VOLGEBOEKT 
MET ZAKELIJKE BEZOEKERS, KAN HET IN DE PARKBAAN 
VAN HECKENHOF AANGENAAM RUSTIG ZIJN. 
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zijn zelfs een uitkijktoren en een spie-
gel neergezet. Voor de veiligheid van de 
voorgaande flight en voor een van de vele, 
mooie vergezichten.
Een buggy is nog net niet nodig, maar 
 vergis je niet. Als je bij hole dertien op het 
hoogste punt van deze uitdagende baan 
bent aanbeland – en hoopt dat daarna 
alleen nog moet worden afgedaald – 
 volgen nog enkele verraderlijke kuiten-
bijters. Daar staat tegenover dat het hier 
goed voelt om bij de downhill slagen extra 
meters te winnen, zodat je ook bijvoor-
beeld de lange par-5 negende (een dogleg 
van 569 meter) met een kans op birdie 
kunt halen.
Na afloop van twee spectaculaire rondes 
op deze mix van park- en bosbaan, is er 
slechts een minpunt aan te wijzen: de 
greens zitten nog vol oude pitchmarks 
van vorig seizoen of een winter waarbij 
er te lang is doorgespeeld. Dat maakt 
 consistent putten vrijwel onmogelijk. 
Een probleem dat met toewijding van de 
greenkeepers en meer zonuren hopelijk 
snel is verholpen. 

HOFGUT GEORGENTHAL
Hoewel ook Hofgut Georgenthal wordt 
gekenmerkt door hoogteverschillen, met 

een maximaal verval van tee tot green van 
35 meter, valt dit in vergelijking met Wie-
sensee alleszins mee. De uitdagingen zijn 
hier van een heel andere orde. Dat deze 
jonge 18-holesbaan (5700 meter, par-71) 
volgens golfmanager Eric Marschke 
 binnen twee jaar na de opening al in de 
top-10 van moeilijkste banen van Duits-
land is doorgedrongen, valt bij aankomst 
nog niet op. De bezoeker heeft dan oog 
voor heel andere zaken.
Dit golfhotel ligt namelijk midden in de 
Taunus, een bosrijk middelgebergte in 
de Duitse deelstaat Hessen, ongeveer 

 halverwege Koblenz en Frankfurt am 
Main. De historie van het oude landgoed 
gaat terug tot 1692. In 1995 werd deze 
voormalige boerenhoeve overgenomen 
door de familie Hankammer (eigenaar 
van de Brita waterfiltratieproducten), 
verbouwd tot een wellnesshotel en 
onlangs uitgebreid met een bijzondere 
golfbaan. Dat had overigens veel voeten in 
de aarde. Zo ligt het gebied midden in de 
overblijfselen van de Limes Germanicus, 
een eeuwenoude Romeinse verdedigings-
linie. De overblijfselen mochten bij de 
bouw uiteraard niet worden aangetast. 
Leuk detail: het hotel huisvest een klein, 
maar leerzaam museum en op aanvraag 
zijn er rondleidingen mogelijk. Verder 
verbieden lokale wetten dat er in deze 
omgeving grondwater wordt opgepompt. 
Baanarchitect Christian Althaus moest 
zodoende een acht kilometer lange water-
leiding laten aanleggen. Uit praktische 
overwegingen zijn alle vijvers daarom 
met elkaar verbonden. Ze worden net als 
de rest van de baan van water voorzien 
door een irrigatiesysteem, dat wordt aan-
gestuurd vanuit een verzonken bunker 
naast de zeventiende hole.
Hofgut Georgenthal ligt fraai in een klein 
dal, waardoor het komvormige geheel een 
compacte indruk maakt en het gevoel 
geeft van een stadion course. Daarnaast 
zien we karakteristieken die bij een typi-
sche linkscourse horen: veel glooiingen, 
een taai soort helmgras vlak naast de fair-
ways en een overdaad aan bunkers. In de 
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• DE GEVARIEERDE PARK/BOSBAAN VAN WIESENSEE IS 
GOED VOOR TWEE SPECTACULAIRE RONDES GOLF.

• NA DE GOLF ZIJN ER IN HET LINDNER HOTEL WIESENSEE GENOEG MOGELIJKHEDEN OM TE ONTSPANNEN.

•
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baan wordt duidelijk dat de verwachte 
ondulaties van de greens wel meevallen. 
Zeker in vergelijking met de andere uit-
dagingen. Om die greens te bereiken zul 
je de baan moeten kennen, want veel 
 eerste en/of tweede slagen zijn blind. 
Bovendien vereisen ze precisie als je niet 
wilt dat de bal van de steile slopes afrolt, 
in het zand belandt of nog erger: out-of-
bounce. Het gevaar van de witte paaltjes 
en het witte schrikdraad (om ’s nachts de 
wilde zwijnen buiten te houden) loert 
vaak al vanaf de tee. De slimme golfer zal, 
mede vanwege de smalle fairways en 
sommige rotsachtige waste areas, zijn 
 driver vaker niet dan wel uit de tas halen. 
De meest interessante holes zijn de korte 
par-4 vierde (243 meter) die door long-
hitters in een keer is te halen en twee 

leuke par-3’s; de zesde (136 meter) en de 
zestiende (138 meter), beide met een 
mooi verval naar beneden richting fraai 
ontworpen greens. Dit is typisch zo’n 
baan die je vaker moet spelen om ’m beter 
te leren kennen. Gelukkig zijn er inmid-
dels twintig buggy’s met gps besteld die 
daarbij kunnen helpen. 
De ruime hotelbar doet tevens dienst als 
clubhuis. De lunchkaart is beperkt, maar 
bevat een uitstekende currywurst, zo 
weten we inmiddels uit ervaring. Aan de 
andere kant van de rustieke binnenplaats 
bevindt zich restaurant Georgios voor 
gevarieerde, meer verfijnde lokale 
gerechten die met veel zorg en aandacht 
worden bereid. Ook in de moderne spa is 
er veel zorg. Voor de stramme spieren, 
wel te verstaan. •

Hofgut Georgenthal heeft typische 
linkskenmerken: glooiingen, een taai 
soort helmgras vlak naast de fairways 
en een overdaad aan bunkers

HOTELS AUF  
DEM GOLFPLATZ

In 2011 sloegen een aantal golf-
hotels in Duitsland, Oostenrijk, 
Spanje en Italië de handen 
ineen om onder de vlag van 
Hotels auf dem Golfplatz de 
sportieve consument nog beter 
te bedienen. Inmiddels kent de 
groep 29 deelnemende hotels, 
recentelijk aangevuld met 
onder andere Schloss 
Münchhausen (Duitsland), 
 Diamond Country Atzenbrugg 
en Golfresort Haugschlag 
(Oostenrijk), plus Lindner Golf 
& Wellness Resort Portals Nous 
op Mallorca. Om zich bij dit 
consortium aan te kunnen 
 sluiten, moet de baan over 
minimaal vier sterren beschik-
ken, op niet meer dan par-4 
afstand van het hotel liggen en 
moet het hotel zelf in de ‘first 
class’ categorie vallen. Op die 
manier weet de bezoekende 
golfer  precies welk kwaliteits-
niveau hij/zij mag verwachten. 
hotelsaufdemgolfplatz.com

• GEORGENTHAL BEHOORT NU AL TOT EEN VAN 
DE MOEILIJKSTE BANEN VAN DUITSLAND.

• WIESENSEE, DE HOTELKAMERS BIEDEN FRAAI  
UITZICHT OP EEN PITTORESK MEERTJE. 
• WIESENSEE, SAUNA EN WELLNESS. 


