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Landgoed Altenbroek

We weten echter wel dat het landgoed in de loop der 
eeuwen regelmatig van eigenaar is gewisseld. Grond 
werd aangekocht en weer verkocht. En er vonden 
vele verbouwingen plaats. Zo werd er rond 1775 
gestart met de bouw van de noordvleugel in baksteen. 
Deze bergerie deed aanvankelijk dienst als schaaps-
stal. Aanwijzingen hiervoor vindt u op gevel. Het 
prachtige landschap - waar ook u op dit moment van 
geniet - diende daarnaast veelvuldig als decor voor 
verschillende adellijke huwelijken. 

Een rijke historie

Zoals bij vele kastelen en landhuizen het geval is, is ook de vroegste geschiedenis van Landgoed Altenbroek 
onbekend. De naam komt rond het jaar 1300 voor het eerst op onze radar. De oorspronkelijke eigenaar en reden 

van bouw? Niet te achterhalen. 

Uiteraard mogen we ook de omgeving niet vergeten. Landgoed Altenbroek ligt midden in de Voerstreek, op een 
domein van zo’n 20 hectare. In de wijde omtrek vindt u naast onze bronnen, ook drie vijvers én de molen van 

Altenbroek. Droom vervolgens weg bij de adembenemende vergezichten met pittoreske dorpen in een heuvelachtig 
landschap. Landgoed Altenbroek wordt niet voor niets de parel van de Voerstreek genoemd. 

Henri de SchiervelLouis de Schiervel

Maar de geschiedenis kent ook tragedies. In 1789 
werd bijvoorbeeld het startsein gegeven tot de Franse 
Revolutie. Bange tijden. De angst om onder de 
guillotine te belanden was groot. Ook voor Léonard 
Schiervel, de toenmalige eigenaar van het landgoed. 
Hij liet twee zoons achter, Louis en Henri. 

Waar Louis werkte aan een indrukwekkende carrière 
- hij weigerde zijn benoeming tot eerste Gouverneur 
van Belgisch Limburg door het Voorlopig Bewind, 
maar beklom de sociale ladder met rasse schreden - 
kwam Henri na het overlijden van zijn vader terug 
naar Altenbroek om het beheer over te nemen. 

Het kleinkind van Henri - Albert - was voorbestemd 
om als volgende baron De Schiervel de dynastie voort 
te zetten. Een rasechte Bourgondiër. Maar helaas 
niet zo’n verstandige. Hij kreeg het aan de stok met 
een andere aristocraat. In een duel van slechts enkele 
minuten werd Albert geraakt in de borstkas. Hij was 
op slag dood. 

Albert was de laatste mannelijke stam drager van de 
familie Schirvel. De eigendomsrechten werden over-
gedragen aan zijn zus. Het landgoed bleef  tot 1994 in 
het beheer van de familie, waarna het verkocht werd 
aan zakenman Wim Claessen. 

Deze startte in 2009 met een hotel-restaurant met 27 
kamers. Helaas niet zonder slag of  stoot. Bij het 
renoveren van het kasteel overtreed hij verschillende 
regels. Faillissement dreigt in 2011, maar hij wist zich 
staande te houden totdat het doek viel in 2013. 

In 2017 neemt David van Brakel het stokje over. 
Zijn focus? Het landgoed in ere herstellen. En dat 
is gelukt. Het domein wordt prachtig gerenoveerd 
en voorzien van een bourgondisch restaurant, luxe 
kamers en royale suites. 

Ook één van de drie bronnen - de Sint Lambertus-
bron -  rondom het kasteel krijgt een nieuwe functie. 
Het water uit deze bron wordt gebotteld. U kunt hier 
dan ook tijdens uw gehele verblijf  van genieten. 

http://www.altenbroek.com

