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Excursie:  Houthem: Château St. Gerlach 

 

Wanneer: Vrijdag 7 juni 2019 om 14:00 

Locatie:  Château St. Gerlach (Joseph Corneli Allee 1, 6301 KK Valkenburg) 

 

Middagexcursie Houthem: Château St. Gerlach 

 

Op vrijdag 7 juni organiseert het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap 

(LGOG) Kring Parkstad  een excursie naar Château St. Gerlach in Houthem. De excursie 

omvat een ontvangst met koffie en vlaai en een rondleiding door de heer Oostwegel. Tijdens 

deze rondleiding wordt voornamelijk ingegaan op de restauratie van het prachtige landgoed.    

 

In het hart van natuurgebied Ingendael, 

geflankeerd door de Geul, ligt het 

eeuwenoude Château St. Gerlach. Terwijl 

geheime hoeken zich openbaren, 

overweldigt de schoonheid en grandeur van 

het voormalige klooster en pachthof. Het 

château is oorspronkelijk in de twaalfde 

eeuw gebouwd als klooster tezamen met de 

ernaast liggende kloosterkerk. In de 

negentiende eeuw werd het klooster 

omgebouwd tot kasteel. Het omvat een 

rechthoekig hoofdgebouw, een koetshuis en 

een kasteelboerderij. Tegenwoordig is in het 

complex aan de Joseph Corneli Allee een luxueus hotel, restaurant en conferentieoord gevestigd. 

Het gebouwencomplex met omliggende tuinen omvat meerdere rijksmonumenten en is onderdeel 

van het Buitengoed Geul & Maas. 

 

De huidige eigenaar is de Limburgse hotelier Camille Oostwegel, zelf geboren in Houthem. In 

1994 kon hij zijn jongensdroom waarmaken door het complex te kopen en een enorme restauratie 

te beginnen. Het werd geopend op 15 september 1997 door Mr. Pieter van Vollenhoven. Het 

fungeert als hotel, restaurant en conferentieoord. 
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Programma en kosten 

Ontvangst: 14:00-14.30  met koffie en vlaai.  

Rondleiding: 14.30-15.30 door de heer Oostwegel 

Parkeren: op het terrein van Chateau St. Gerlach (Joseph Corneli Allee1, 6301 KK Valkenburg) 

of nabij de parochiekerk (Norbertinessenhof 1, 6301 KM Valkenburg) 

 

 

Aanmelding  

Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij de secretaris van Kring Parkstad Limburg: Jody 

Martens. Dat kan per mail: j.martens@historischgoud.nl of telefonisch op: 06-51910906. 

Aanmelden graag vóór 31 mei.  

Kosten: leden €12,50; niet-leden €15,-- 

 

 

Met vriendelijke groet,  

Namens het bestuur van Koninklijk LGOG Kring Parkstad Limburg 

 

Jody Martens 

Martin van der Weerden  
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