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Reisimpressie Ahaus augustus 2020 

Twee uur rijden vanaf IJsselstein rijden we naar het oosten om bij Golf- & Landclub Ahaus te arriveren, 
op slechts 15 min. rijden van Enschede. We overnachten daar in het Ahauser Land- & Golfhotel dat  
traditioneel (klassiek Duits) van opzet is. Netjes en verzorgd, zoals dat van een 4-sterren hotel verwacht 
mag worden. Het hotel beschikt over 36 kamers (van standaardkamers tot junior suites) en 12 studio 
appartementen die in een apart gebouw naast het hotel liggen. Zowel de junior suites als de studio 
appartementen zijn verdeeld over twee etages. Tevens heeft het hotel een eigen restaurant en is het 
clubhuis van de golfclub Ahaus aangrenzend. Het restaurant in het hotel is formeler van karakter dan 
het restaurant in het clubhuis. De menukaart is beperkt, maar er wordt met zorg gekookt met verse 
ingrediënten. Ook heeft het hotel welness-voorzieningen en een fitness-ruimte. 

 
Het Ahaus golfcomplex ligt in een natuurgebied, de Horsteloer Wacholderheide. Voordat we de 36 
holes van de golfbaan bezoeken, besluiten we de omgeving op de fiets te verkennen. Het landschap is 
vlak, we fietsen door maisvelden, bos en de bloeiende heide. We zien diverse soorten vogels en 
eekhoorntjes maar helaas hebben we geen wild gespot. Ahaus is een leuke plaats, vooral het kasteel 
met het aangrenzende park zijn zeker de moeite waard om te bezoeken. Een blikvanger is ook de 
katholieke kerk midden in de stad met een torenspits uit 1865. We bezochten ook Alstätte, een 
kleinere plaats, waarbij we verrast werden met heerlijk eten in een eenvoudig restaurant.  

 
Na de fietstocht op de 1ste dag zijn we de navolgende dagen de golfbaan gaan verkennen. Het 
golfcomplex beschikt over 4 lussen van 9 holes (noord, oost, zuid, west) en een grote driving-range 
met fantastische oefenfaciliteiten. Wij spelen op de eerste golfdag de lussen zuid-oost en de volgende 
dag west-noord. Wat ons opvalt is de heerlijke rustige omgeving. Hoewel de parkeerplaats van de 
golfbaan vol staat, komen we nauwelijks spelers tegen in de baan. We hoeven nergens te wachten of 
“gehaast door te spelen” en we kunnen in ons eigen tempo de baan lopen. 
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De 4 lussen van de golfbaan bij Ahaus zijn niet eenvoudig. De baan is smal (veel bomen in het spel), de 
rough is vrij hoog, de baan heeft een behoorlijk aantal waterhindernissen en doglegs die heel precies 
gespeeld moeten worden. Alle lussen vragen om tactisch spel. Hoewel we lekker ontspannen hebben 
kunnen lopen hebben we helaas niet in de bufffer gespeeld. Natuurlijk was het grijze weer en het 
vochtige gras hier een oorzaak van, aangezien de bal minder rol kreeg. 

Onze conclusie 
Het Ahaus resort met het hotel direct op de golfbaan is ideaal voor een stay & play arrangement: na 
aankomst kan de auto blijven staan en zijn de golfbanen en andere voorzieningen op loopafstand. 
Ideaal voor een (lange) golfvakantie of een short break. 

 

 


