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Welkom op Golfpark Almkreek!

Waar iedereen gastvrij wordt ontvangen  
én waar het Gewoon Gezellig is.

Almkreek (ontwerp Alan Rijks) bestaat sinds 1995 en is 
uniek gelegen midden in een landschap met typische 
vergezichten over weilanden, sloten en boerderijen. 
Holland op z’n mooist!

De 9-holes golfbaan op het park heeft prachtige 
waterpartijen, hoogteverschillen en goed onder-
houden fairways en greens. Veel aandacht wordt 
besteed aan de flora en fauna op het park. 

Almkreek is ideaal om te leren golfen maar ook een 
uitdaging voor gevorderde spelers. Daarom kun je in 
de baan golfers tegen komen die net beginnen met 
golf of die aan het trainen zijn voor een nationale 
wedstrijd.

Vergeet niet om je ronde golf af te sluiten in onze 
gezellige Brasserie met groot zonnig terras. Je bent 
daar meer dan welkom voor een kopje koffie, drankje, 
lunch óf een 2- of 3-gangen diner. We raden je ook 
aan om naar het maandmenu te vragen!

Kortom .. Almkreek bezit alle ingrediënten voor een  
geweldige golfdag!



Op Almkreek gelden de volgende maximale 
rondetijden (bij drukte) op de 9-holes baan:

Speel door, maar haast je niet!

9 holes: 1 uur en 15 minuten 

Plaatselijke regels:

Vind je op onze website.  
Scan de QR-code.

Algemene informatie

Legenda:

Rode paaltjes: hindernis

Paaltjes met oranje kop: dropping zone (DZ)

Grasbunker

of klik hier

Schuilhut

Hoogteverschil in de baan

https://golfpark-almkreek.nl/nl/golfbanen/plaatselijke-regels


Hole 1
Par 3

44 SI 14
Veel plezier 

én geniet 
van je ronde 

golf!

44



Hole 2
Par 3

95 SI 895



Hole 3
Par 3

60 SI 1160



Hole 4
Par 3

69 SI 969



Meer informatie én aanmelden:

En vindt hij/zij het leuk ...

We hebben een leuke aanbieding!

Ken je iemand die wil leren golfen of die twijfelt? Laat hem | haar kennismaken 
met golf tijdens de gratis Open Golfdagen:  iedere maand, op zaterdag.

*

6 Golflessen én 3 maanden lekkerveel golfen, gratis theorie- avond, leenset golfclubs, golfballen én veel meer! EUR 175!(lessen zijn verplicht)

www.golfpark-almkreek.nl
info@golfpark-almkreek.nl



58 SI 13

Hole 5
Par 3

87

58

Gaat het 
lekker?

En .. ben je 

lief voor onze 

natuur?



Hole 7 

87

Hole 6
Par 3

87



106

Hole 7
Par 3

= Schuilhut  |  Toilet

106Vergeet je

pitchmarks niet

te repareren!



68

Hole 8
Par 3

96



75

Hole 9
Par 3

Brasserie,
de ko�e staat klaar!

75



Golf 
18-holes golfbaan, 
golfschool, gratis 
oefenfaciliteiten

Brasserie 
dagelijks geopend voor 
lunch, diner 
en vergaderingen

Bedrijfsleden
sportief netwerken met 
andere ondernemers

Na een drukke dag je hoofd 
leegmaken in de frisse buiten- 
lucht? 

Ga golfen! Alleen, samen met 
collega’s of juist met andere 
ondernemers. Want waar 
anders verloopt het leggen van 
(zakelijke) contacten zo 
makkelijk als bij het golfen.

Het is nu het moment om een 
bedrijfslidmaatschap te 
overwegen! 

We hebben voor iedereen een 
passend pakket met eerlijke 
tarieven. Of je nu vaak wilt 
komen golfen of zo af en toe. 

Kunnen je collega’s nog niet 
golfen? Geen probleem! We 
hebben aantrekkelijke les- en 
speelpakketten.

Overigens ook leuk om als 
bedrijfsuitje te doen!

Gewoon Gezellig!

6 Golflessen én 3 maanden lekkerveel golfen, gratis theorieavond, leenset golfclubs, golfballen én veel meer! 
EUR 175



Gezellig dat je er was!

Bezoek ook onze andere golfparken:

www.debreuninkhof.nl

www.golfparkdekurenpolder.nl

www.golfparkdeloonscheduynen.nl


