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De Limburgse vlag wordt gehesen bij de opening van de golfbaan. Afbeelding: Golfclub Wittem  

De Zuid-Limburgse Golf & Country Club bestaat 65 jaar. Haar baan ligt niet toevallig in 

Wittem. 

Het initiatief kwam in 1956 van dr. ir. Jan van Aken, destijds directeur van de Staatsmijnen. 

Hij maakte zich sterk voor de aanleg van een golfbaan in Zuid-Limburg, waarmee de regio 

zich tot in de verre omtrek zou kunnen onderscheiden. 

Maar Van Aken hechtte eraan dat die toekomstige golfbaan niet alleen iets van DSM zou 

worden. Hij vond dat het een initiatief van heel industrieel Limburg moest zijn. En daarom 

betrok hij Léon Lhoëst van KNP, de grote papierfabriek in Maastricht, bij zijn plannen. 



De verbintenis tussen Van Aken en Lhoëst was uiteindelijk bepalend voor de locatie van de 

golfbaan. Om iedereen te vriend te houden, zou die ergens halverwege de oude Mijnstreek 

en Maastricht moeten komen. De keuze viel ten slotte op het Schweibergerbos in de 

toenmalige gemeente Wittem. 

Het was geen toevallige keuze. Het terrein was eigendom van de gemeente, die er een 

productiebos had aangeplant. De snel groeiende bomen werden onder meer verkocht aan 

de mijnen, die stutten nodig hadden voor hun ondergrondse gangen. Daardoor was een 

deel van het bos al gekapt. 

In eerste instantie werd een baan met negen holes. Later werd ze uitgebreid met nog eens 

negen holes. Tussen 2012 en 2019 werd de golfbaan volledig vernieuwd. 

De afgelopen 65 jaar is op de golfbaan veel veranderd. Het productiebos van toen is 

vervangen door een gevarieerd bos met vooral inheemse boomsoorten. Wat hoger op de 

heuvel, waar ooit maïs werd geteeld, zijn nu fairways, omringd oor boomgaarden met 

poelen voor kikkers en salamanders. 

De club heeft de afgelopen jaren menig robbertje uitgevochten met natuurgroeperingen. 

Zelf ziet ze zich nog steeds als natuurontwikkelaar: bij de laatste inventarisatie zijn op en 

rond de golfbaan ruim zeventig verschillende vogelsoorten geteld. 

De golfclub viert het dertiende lustrum volgende week met een aantal speciale wedstrijden 

voor leden en introducés. 


