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Nieuwe samenstelling raad van commissarissen Oostwegel Collection 

Valkenburg aan de Geul, 4 januari 2018 

Oostwegel Collection verwelkomt een nieuw lid van de raad van commissarissen: Jan 
Cobbenhagen. Hiermee bestaat de raad weer uit 3 leden.  

Jan Cobbenhagen commissaris Oostwegel Collection 
De raad van commissarissen van Oostwegel Collection is weer compleet met de benoeming van 
Jan Cobbenhagen (54) als commissaris. Prof. dr. Jan Cobbenhagen is CEO van Brightlands 
Maastricht Health Campus en heeft ruime ervaring op het gebied van ondernemerschap. 
Voorafgaand aan zijn master Business Economics & Quantitative Economics aan Maastricht 
University is dhr. Cobbenhagen afgestudeerd aan de Hoge Hotelschool Maastricht. Jan 
Cobbenhagen: “Ik zie er met veel plezier naar uit om een commissariaat te mogen bekleden bij 
dit inspirerende bedrijf. Want laten we wel wezen, dit is toch een van de beeldbepalende 
bedrijven waar Limburg trots op mag zijn. Met de overdracht van de bedrijfsvoering aan de 
tweede generatie ondernemer gaat het bedrijf de komende jaren een nieuwe en boeiende fase 
in.” 

Ton Goedmakers president-commissaris Oostwegel Collection 
Huidig commissaris Ton Goedmakers volgt wijlen Peter Elverding op in de rol van president-
commissaris. Jan Janvier blijft aan als commissaris. Ton Goedmakers: “Met de komst van Jan 
Cobbenhagen halen wij zowel bedrijfskundige kennis als toekomstgericht ondernemend denken 
binnen onze RVC. Samen met de brede horecakennis van Jan Janvier en mijn ervaring met de 
aspecten van een groot familiebedrijf zullen wij de familie Oostwegel adviseren en helpen bij de 
toekomstige ontwikkeling van dit prachtige bedrijf en de overgang naar de volgende generatie.” 

Over Oostwegel Collection  
Oostwegel Collection is een Limburgs familiebedrijf dat staat voor inspirerend, vakmanschap en 
gastvrijheid. Deze drie begrippen worden tot leven gebracht door drie pijlers: mens, locatie en 
gastronomie. Camille Oostwegel sr. begon 37 jaar geleden met veel passie en zorg aan het 
restaureren van Rijksmonumenten en inmiddels bestaat de onderneming uit de volgende huizen: 
Château Neercanne, Winselerhof, Château St. Gerlach en Kruisherenhotel Maastricht. Voor meer 
informatie: www.oostwegelcollection.nl  
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