
V
ia het dorpje Houthem rijd ik het terrein van Châ-
teau St. Gerlach op. Het enorme landgoed dat tegen 
de beboste heuvels aanligt, doet eerder denken aan 

het heuvelachtige België dan het veelal vlakke Nederland. 
Hier mogen toeristen vrij door de Engelse landschapstuin 
wandelen, om de bronzen beelden en beeldhouwwerken 
van internationale kunstenaars in de tuin en de rozen in het 
rozenhof bekijken. Ook kunnen de gasten zich er laten ver-
wennen in de spa-faciliteiten of de parochiekerk bezoeken. 

Het landgoed kent een rijke geschiedenis die begint in de 
dertiende eeuw wanneer er een klooster wordt gesticht. Dit 
klooster is gewijd aan de heilige Gerlachus, die na zijn boe-
tedoening terugkeert uit Jeruzalem. De voormalige ridder 
vestigt zich op het door hemzelf weggeschonken terrein en 
leeft er als kluizenaar in een boom. Na zijn dood wordt hij al 
snel heilig verklaard en wordt de kapel waarin zijn resten zijn 
begraven door vele pelgrims bezocht.
In de achttiende eeuw mag het landgoed haar eerste adel-
lijke eigenaar verwelkomen, maar helaas laat de laatste 
bewoner halverwege de twintigste eeuw vanwege de te hoge 
onderhoudskosten een vervallen landgoed na aan het dorpje 
Houthem. Dat het er inmiddels weer zo fraai bijligt, is mede 
te danken aan de befaamde Limburgse hotelentrepreneur 
Camille Oostwegel, die het landgoed en de toen nog aanwe-
zige gebouwen laat restaureren en renoveren om het in 1997 
te openen voor de toeristische en zakelijke markt. Inmiddels 
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Wanneer je er een weekendje tussenuit wil of in een rustige 

en inspirerende omgeving een zakelijke bespreking wilt 

voeren, vormt Limburg hiervoor een uitstekend decor. De 

redactie van Meeting Magazine reisde af naar Valkenburg 

om Château St. Gerlach aan een inspectie te onderwerpen.

Château St. Gerlach
De hotelrecensie



heeft het hotel al vele nationale en internationale 
bekendheden mogen verwelkomen: van president 
Bush, leden van het binnenlandse en buitenlandse 
koninklijk huis en diverse politici tot aan beroemd-
heden zoals Bruce Springsteen en de leden van de 
Rolling Stones die er dit jaar in het Pinksterweekend 
neerstreken. Ook vonden er diverse evenementen geor-
ganiseerd door de Europese Unie plaats.

Verger de Camille

Na een vriendelijke ontvangst in de Pachthof word ik 
door een medewerker naar mijn kamer begeleid. Mijn 
luxury room is romantisch en landelijk ingericht met 
okergele muren, een warme rode tegelvloer, prenten 
aan de muur en houten meubilair. De badkamer is in 
dezelfde oker en rode kleuren ingericht en voorzien 
van een ligbad, een aparte douchecabine en twee was-
tafels. Er liggen badproducten klaar van het merk ‘Le 
Verger de Camille’, een lijn van streek- en verzorgings-
producten die op basis van fruit, groente en kruiden 
uit de tuinen rondom het landgoed zijn gemaakt. 
Na het inspecteren van de kamer loop ik naar de 
gerestaureerde oostvleugel van het voormalige klooster 
waar Bistrot de Liège is gevestigd. Vanwege het mooie 
weer dineer ik op het terras. Het driegangenmenu 
bestaat uit gemarineerde zalm en ossenhaascarpaccio, 
diamanthaas met asperges, gemengde groente en kriel-
tjes, en pannacotta met vanille-ijs en verse aardbeien. 
Koffi  e met friandises sluiten de uitstekende maaltijd 

af. Het personeel presenteert zich vakkundig, is niet 
opdringerig en geeft uitstekende wijnadviezen. 

Praalgraf

De volgende ochtend word ik uitgerust wakker en 
begeef ik me naar het glazen tuinpaviljoen waar het 
ontbijtbuff et gereed staat. Omdat het weekend is, wor-
den er extra ruime openingstijden gehanteerd zodat 
je lekker uit kan slapen en rustig kan ontbijten. Het 
ontbijt is uitgebreid. De beschikbare producten varië-
ren van superfoods zoals gojibessen, chiazaad en verse 
honing tot aan diverse ingemaakte groenten, zalm en 
garnaaltjes en diverse soorten vers fruit zoals mango 
en aardbeien. Natuurlijk ontbreken de broodsoorten, 
zoete versnaperingen en alle ingrediënten voor een 
English breakfast ook niet. 
Na het uitchecken loop ik nog even naar de parochie-
kerk van Sint Gerlachus waar ook een museum en een 
schatkamer zijn ondergebracht. Hier word ik door 
twee zeer enthousiaste vrijwilligers ontvangen. De 
achttiende eeuwse parochiekerk heeft een prachtige 
barokke inrichting met fresco’s uit 1751. Onder het 
praalgraf van Sint Gerlachus ligt gewijd zand dat 
bezoekers zelf in een zakje mogen scheppen om mee 
te nemen. Met het opdoen van de nodige inspiratie bij 
Château St. Gerlach begeef ik me na deze korte mini-
vakantie in het buitenland weer op weg naar huis.  
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Zakelijke faciliteiten
-  112 Hotelkamers (waaronder 

luxury rooms, junior en senior 

suites en hotelappartementen)

- Restaurant Château St Gerlach

- Bistrot le Liège 

-  Spa & Wellness met zwembad, 

sauna en Turks stoombad 

- 7 Zalen (inclusief tuinpaviljoen)

- Eigen gratis parkeerplaatsen

-  Gratis shuttleservice naar 

Maastricht en Maastricht 

Aachen-Airport

- Gratis wifi 


