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La
‘ bière est une source de la
santé et de l’énergie de
l’homme, ofwel : bier is gezond’
Ruïnes verbouwt hij tot vijfsterrenhotels.
Camille Oostwegel, hotelier, restaurateur
en geboren ondernemer doet het allemaal
uit liefde voor Zuid-Limburg. Genieten is
zijn handelswaar, dat hij verheft tot een
hemelse ervaring.

alle huizen hetzelfde. In het 13e-eeuwse Kasteel Erenstein
bijvoorbeeld ga je terug naar de middeleeuwen, maar dan
met 21e-eeuws comfort. En op Château Neercanne, een
bekende ontmoetingsplaats voor staatshoofden, wacht je een
17e-eeuws landgoed met prachtige barokke tuinen. “Toch
proeft de gast altijd dat hij in een Oostwegel-huis op bezoek

Camille Oostwegel

is. Want genieten is ons product: genieten van ons cultureel

Camille Oostwegel werd op 10

erfgoed, de tuinen, de parken, de kunst, de historische inrich-

februari 1950 geboren in Hout-

Zuid-Limburg, met z’n glooiende dalen en eikenbossen, is

ting en wat er op tafel komt. Men komt niet alleen bij ons

hem-Sint-Gerlach, als derde zoon

Camilles geboortegrond. Hij groeide op in Houthem-Sint-Ger-

logeren, maar kan zich laven aan een palet van bijzondere

van Jef en Mayel Oostwegel-Har-

lach en ontwikkelde al op jonge leeftijd een passie voor histo-

ingrediënten.”

dy. Hij groeide op in de familievilla Casa Blanca. Na de middel-

rie, cultuur, kunst, reizen en gastronomie. Ook het ondernemerschap zat hem in het bloed. Op zijn tiende opende hij

Van al zijn ondernemingen is hij het trotst op het klassieke

bare school volgde hij de Hogere

thuis een ‘Natuurhistorisch Museum’. Buiten, aan een tafeltje

Château St.Gerlach dat is omgetoverd tot een van de beste

Hotelschool in Maastricht. Hij

gezeten, probeerde de jonge entrepreneur bezoekers te trek-

spa’s van Nederland. Gasten komen hier volledig tot rust bij

trad in 1972 in dienst bij Novotel

ken. ‘Entree 25 cent’, stond er op een stuk karton, ‘kinderen

de wellnessfaciliteiten en tijdens wandelingen door de weid-

en werkte zich razendsnel op tot

en soldaten half geld.’ Hij verzorgde zelf de rondleidingen.

se natuur van het Geuldal, de stijlvolle baroktuinen, de boe-

jongste directeur binnen het

renkruidentuin en de rozenhof. “Daar, bij het kasteel, liggen

concern. Na acht jaar besluit hij

Limburgs erfgoed

mijn roots. Ik ben er op een steenworp afstand geboren, heb

zelfstandig ondernemer te wor-

Heden ten dage runt Camille zes ChâteauHotels en -Restau-

er uren gespeeld op de boerderij en geravot op het landgoed.

den. Op aanraden van Thijs Brand

rants. In zijn ‘huizen’ combineert hij al zijn passies. Zo gaan

Ik heb het in elkaar zien storten en ik heb het opgebouwd.

verwerft hij Kasteel Erenstein bij

hedendaagse luxe en respect voor tradities er hand in hand.

Met deze plek en geschiedenis heb ik dus net iets meer dan

Kerkrade en verbouwt dit tot zijn

“Het Limburgse erfgoed bewaren is mijn belangrijkste drijf-

met de andere!”

eerste restaurant. Later volgen
Hotel Brughof, Château Neercan-

veer. De geschiedenis die in de muren zit besloten, vormt de

14

wortels van ons bestaan. Dat verleden moet gekoesterd wor-

Band met Brand

ne, WinselerHof, Château St.

den, dus vertaal ik oude verhalen naar het heden. Het is toch

Oostwegel schenkt in al zijn horecaondernemingen Brand bie-

Gerlach en Kruisherenhotel Maas-

fantastisch als je de historie kunt gebruiken als brug naar de

ren. “Onze band met Brand is zeer sterk. Mijn vader, en ik later

tricht. Anno 2008 werken er circa

toekomst?”

ook, kende de directeuren Guus, Jan en Thijs Brand goed.”

500 medewerkers bij Camille

Als student op de Hogere Hotelschool kwam Camille in con-

Oostwegel ChâteauHotels en

Met een enorme gedrevenheid en vastberadenheid heeft de

tact met de Brand Bierbrouwerijen. “Zij leverden natuurlijk het

-Restaurants. Camille is sinds

Limburgse hotelier elk huis vanaf de grond zelf gecreëerd.

bier op school, vanuit de gedachte dat daar de toekomstige

1984 getrouwd met Judith van

“Steeds weer ga je tot de bron van een monument om het te

hoteliers en restaurateurs werden opgeleid. Brand schonk

Uden. Samen hebben zij drie

restaureren en nieuw leven in te blazen.” Overigens zijn niet

veel aandacht aan ons, bijvoorbeeld in de vorm van biertap-

kinderen.
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‘Het Brandgeveul is een stuk
van mijn leven geworden.’
Joie de Vivre
genieten van het Zuid-Limburg
wedstrijden op kasteel Bethlehem. De winnaar kreeg van de

Michelin-sterren. Ik stelde me kandidaat en we hadden een

van Camille Oostwegel

Brand-directie een diner aangeboden op Château Neercanne.

inspirerend gesprek. Thijs wilde graag met mij in zee, maar

Zelf viel mij die eer ook een keer te beurt. Geweldig was dat.

zijn vader niet. Ik was jong en ongetrouwd en daarom onge-

Die gedrevenheid en passie van Brand om de liefde voor Lim-

schikt. Kort daarna belde Thijs mij over Kasteel Erenstein in

burg en Limburgse producten uit te dragen is voor mij altijd

Kerkrade. Ik ging meteen kijken en het was liefde op het eer-

een grote bron van inspiratie geweest.”

ste gezicht. Toen ik als zelfstandig ondernemer begon op

een hele grote sticker van Brand Up geplakt. Die stickers

Sinds Brand onderdeel is van Heineken, heeft Oostwegel

waren gemaakt ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan

nog wel eens heimwee naar de vroegere contacten met de

van Brand. Achterin mijn auto had ik bovendien een kratje

familiebrouwerij in Wijlre. “Het contact met de heren Guus,

Brand Up gezet. Zo kon ik in de twee maanden dat ik in

Jan en Thijs Brand, Math Jaminon en de befaamde vertegen-

Frankrijk verbleef, toch binding houden met Limburg. En ik

woordigers destijds was van zeer persoonlijke aard. Toen Hei-

kon een biertje drinken met wat Franse kornuiten, die het

neken in beeld kwam, met steeds wisselende accountmana-

bier bijzonder waardeerden.”

gers, veranderde dat. Gelukkig zie je nu weer een kentering.

In zijn Novotel-tijd introduceerde hij de Brand-bieren in Novo-

Men realiseert zich dat de sfeer van de oude brouwerij onlos-

In alle Oostwegel-huizen staat gastronomie
hoog in het vaandel. De chef-koks werken
veel met streekgerechten en regionale
producten. Het chefsboek Joie de Vivre
geeft een smakelijk beeld van hun passie en
entourage. Camille: “De chefs presenteren
ieder een favoriet voor-, hoofd- en nagerecht, inclusief recepturen. Ook wordt een
kijkje in de keuken gegund bij enkele
bijzondere huisleveranciers.” Culinair
journaliste Babette Verbeek kookte thuis
alle gerechten na, met de minder ervaren
kok in gedachten. Achter in het boek: een
Limburgse wijnroute met landkaart en
adressen. Een interactief kookboek en
tevens een ode aan de culturele veelzijdigheid en schoonheid van Zuid-Limburg.

tel Antwerpen. “We zaten in het hol van de leeuw: Stella

makelijk verbonden is met een merk als Brand bier. De

Joie de Vivre is voor € 49,95 te koop in de boekhandels en

Artois regeerde hier met ijzeren vuist. Toch kregen we het

accountmanagers van nu blazen het oude Brandgeveul weer

bij de recepties van de Camille Oostwegel ChâteauHotels en

voor elkaar om in een jaar tijd de grootste Brand-omzet in

nieuw leven in. Persoonlijke relaties, daar draait het om.”

-Restaurants.

Erenstein, raakte ik erg onder de indruk van de brouwerij.

Met Brand Up naar Frankrijk

Prachtig, hoe zij zich verbindt aan de Limburgse cultuur en

Hij herinnert zich een leuke anekdote. “In 1972 ging ik voor

folklore!”

een stage naar Frankrijk. Achterop mijn deux-chevaux had ik

België te realiseren! Daar hadden we enorm veel plezier in,
Onlangs vierde de hotelier voor de 36e keer een reünie met

toen persoonlijk naar Antwerpen om ons te bedanken – heel

zijn medestudenten van de Hogere Hotelschool. “In onze

Da’s pas genieten…

typerend voor de persoonlijke, betrokken manier waarop

studententijd hadden we allemaal een eigen stenen pul, met

volgens Camille Oostwegel:

Brand Bierbrouwerijen te werk gaat. Het Brandgeveul is dus

een lijfspreuk. De mijne was: ‘La bière est une source de la

eigenlijk een stuk van mijn leven geworden.”

santé et de l’énergie de l’homme’, afkomstig van Louis Pasteur, de ontdekker van de biergistcel. Ofwel: bier is gezond.
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Liefde op het eerste gezicht

Maar het mooiste is dat bier een prima middel is om met

Het was ook dankzij Thijs Brand dat Camille op het spoor

elkaar te communiceren en feest te maken. Tijdens de reünie

kwam van z’n eerste grote restauratieproject. “Thijs zocht in

kwamen anekdotes boven tafel, hebben we Brand Up

1979 een opvolger voor Hubert Stassen op Château Neer-

gedronken en zijn we langs Brand-kroegen getrokken. Kort-

canne, een vooraanstaande horecagelegenheid met twee

om, het ultieme joie de vivre!”

Tekst Monique de Vries Beeld Marcel Bakker

iedere dag telden we de lege flessen. Guus Brand kwam

Een glas Brand UP drinken na
een mooi diner met prachtige
wijnen. Dan smaakt dit bier op
z’n best!
Trimmen door het Zuid-Limburgse landschap. Ik geniet dan van
de rijke natuur, met de grotten,
beekdalen en hellingbossen.
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