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HOUTHEM-ST. GERLACH HEEFT EINDELIJK WEER EEN BURGEMEESTER 

Houthem-St. Gerlach, 9 februari 2017 

Op vrijdag 10 februari opent in de gerestaureerde kasteelhoeve bij Château St. Gerlach 
Burgemeester Quicx, Coffee & More officieel haar deuren. De kasteelhoeve was ooit de woning 
van de toenmalige burgemeester van Houthem, Burgemeester Quicx. De huidige burgemeester 
van de gemeente Valkenburg aan de Geul, drs. Martin Eurlings, dronk samen met eigenaar 
Camille Oostwegel sr. vandaag een kop koffie ter gelegenheid van de opening van dit nieuwe 
koffie- en lunchconcept.  

De gezellige huiskamer van Houthem 
In de gezellige huiskamer herinneren de houten spanten en de eeuwenoude mergelmuren aan de tijd 
dat Quicx burgemeester van Houthem was (1820 – 1856). Vandaag de dag is dit een ontmoetingsplek 
voor wandelaars, fietsers, omwonenden en hotelgasten om te genieten van een latte macchiato, 
cappuccino of lungo gemaakt door de barista. Op het menu staan onder andere huisgemaakte soep, 
ambachtelijk brood, boerenkazen en Limburgse vlaai. Ook voor een glas wijn of bier kunt u in de 
voormalige woning van burgervader Quicx terecht. Burgemeester Eurlings: “Hier proef en beleef je de 
volle smaken waar Limburg van oudsher zo rijk aan is. Bij Burgemeester Quicx voel je je de koning te 
rijk!”. Burgemeester Quicx, Coffee & More is dagelijks geopend van 10.00 tot 18.00 uur. Voor meer 
informatie: www.burgemeesterquicx.nl  

Historie 
De zeventiende-eeuwse kasteelhoeve (1668) is gebouwd als een pachthoeve van het voormalige 
klooster van St. Gerlach. De mergelhoeve met een markante in- en uitgezwenkte topgevel met voluten 
vormt, samen met het recent in gebruik genomen St. Gerlach Paviljoen, als het ware de ‘entreepoort’ 
naar het landgoed van Château St. Gerlach. Camille Oostwegel sr.: “Het spraakmakende St. Gerlach 
Paviljoen, naar een ontwerp van Francine Houben (Mecanoo architecten), en de gerestaureerde 
unieke Kasteelhoeve versterken en voltooien het monumentale ensemble en maken ons landgoed 
toekomstbestendig. Zowel de privé als zakelijke gast kunnen wij nu optimaal bedienen.” 
 
Over Château St. Gerlach  
In het hart van natuurgebied Ingendael en op een steenworp afstand van Maastricht, ligt het 
eeuwenoude Château St. Gerlach. Het luxe hotel telt 112 hotelkamers en –appartementen. Op het 
landgoed bevinden zich 3 eetgelegenheden: Restaurant Château St. Gerlach met een Frans 
georiënteerde keuken, Bistrot de Liège met streekgerechten en het koffie- en lunchconcept 
Burgemeester Quicx, Coffee & More. Verder beschikt het domein over een eigen Spa & Wellness en 
16 vergader- en banketzalen (2-750 personen) waaronder het nieuwe St. Gerlach Paviljoen. Château 
St. Gerlach maakt sinds 1997 deel uit van het Limburgse familiebedrijf Oostwegel Collection en is lid 
van Relais & Châteaux. Voor meer informatie: www.stgerlach.nl 
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