
BioVerbeek kiest voor duurzaam 

met alternatieve energie. Com-

post maken via de Biomeiler in 

samenwerking met een buurman 

melkveehouder. Dit betekent 

echter meer ver voersbewegin-

gen rondom de bedrijven. Hoe 

hebben ze het vergunningspro-

ces ingestoken en hoe gaan ze 

om met de buurt?
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Boeren en tuinders houden Limburg gezond. Als je dat hoort, 

denk je meteen aan gezonde voeding. Vanuit die gedachte heb-

ben we een afwisselend menu voor u samengesteld. Dat menu 

gaat echter verder dan alleen voeding, want we houden de pro-

vincie op meerdere manieren gezond. Denk bijvoorbeeld aan 

groene energie, het landschap en werkgelegenheid.

We houden Limburg gezond vanuit een aangeboren drang steeds 

beter en efficiënter te willen werken, maar ook om tegemoet te 

komen aan de wensen vanuit de samenleving. Je hebt als agra-

risch ondernemer al genoeg op je bord als je gewoon je bedrijf 

wilt runnen, zonder allerlei maatschappelijke vraagstukken te 

krijgen voorgeschoteld. Maar je ontkomt er niet aan.

Hoe houd ik mijn bedrijf rendabel? Ga ik door op de weg die mijn 

voorgangers zijn ingeslagen of wijk ik van de gebaande paden? 

Produceren voor de internationale markt of een specifiek con-

cept? En doe ik dat dan met de bestaande keten, of ga ik het zelf 

ontwikkelen?

De ondernemers op het podium maakten het allemaal mee en 

kunnen er smakelijk over vertellen. Daarnaast staan we stil bij 

het vertrek van Mark Tijssen, Jan Veltmans en Pieter van Melick 

als leden van het LLTB-hoofdbestuur.

Moge het u wel bekomen. 

LÉON 
FA ASSEN 
VOORZIT TER LLTB 

journalist en bekend van 
@boerburgertweet

CAROLINE 
VAN DER PL AS 

PRESENTATIE

Actief in de fruitteelt 
en multifunctionele landbouw

Peter van Dijck 

Aanmelden? www.lltb.nl/jaarcongres2019

Actief in de varkenshouderij 
en akkerbouw

Theo Coumans

Actief in 
de kalkoenenhouderij

Op 1 november starten deze drie nieuwe hoofdbestuurders bij de LLTB. 
Ze stellen zich graag aan u voor. 

Boy Jacobs is 28 jaar en komt uit een 

tuindersgezin. De familie teelt al drie 

generaties komkommers onder glas. 

Xqueeze Me, dacht Boy, tijd voor wat 

anders. Hij verkende een aantal zij-

wegen, week van de gebaande paden, 

zocht contact met opleidingsinstitu-

ten als de HAS, Hogeschool Zuyd en 

de Universiteit Maastricht en zette 

een compleet nieuw en eigenzinnig 

product op de markt.

BOY JACOBS

Oprichter Xqueeze.me

NIENKE 
WIJNHOVEN
2018 finaliste 
The Voice of Holland

Jan bouwt samen met zijn vader, 

oom en broer Joris aan een rendabel 

vleespluimveebedrijf - met gesloten 

keten - voor de toekomst. Zijn vader 

en oom zijn jaren geleden een nieuwe 

weg ingeslagen en liepen daarbij zo 

ver voor de troepen uit, dat begin 

dit jaar de schop in de grond kon om 

het nieuwe concept in de praktijk te 

realiseren.

JAN KUIJPERS 

Kuijpers Kip

Hendrix Genetics is erin geslaagd de 

meest efficiënte legkip van de wereld 

te fokken. Bijna overal draait het nog 

steeds uitsluitend om efficiëntie. 

Hendrix Genetics constateert dat in 

welvarende maatschappijen, waar 

voldoende kwalitatief goed voed-

sel is, andere afwegingen worden 

gemaakt.

SERVÉ HERMANS 

Hendrix Genetics 

Susanne Görtz

Ondernemen is voorruitkijken. Koen heeft 

de afgelopen jaren zijn visie gevormd over 

waar hij over tien jaar met zijn bedrijf wil 

staan. Op zijn gemengde varkens- en leg-

pluimveebedrijf streeft hij naar arbeids-

gemak en een prettige omgeving voor zijn 

dieren. Welzijn voor mens en dier. 

KOEN VAN EIJK

De Witte Hoeve

Een Nuffield Scholarship is een waardevolle en 

prestigieuze prijs, waar van er jaarlijks slechts en-

kele worden toegekend aan agrarische talenten.

Willem Voncken is akkerbouwer in Zuid-Limburg, 

L A JK-voorzitter én Nuffield Scholar. Dat scholar-

ship heeft het afgelopen jaar zijn blik verruimd, 

terwijl hij zich toch al aan het oriënteren was op 

gewassen waarmee hij zich kan onderscheiden.

WILLEM VONCKEN

Akkerbouwer en voorzitter L A JK

A ANMELDEN

Vooraf aanmelden is noodzakelijk.
Meld u snel aan via www.lltb.nl/jaarcongres2019 

Aanmelden kan tot en met 7 november.
Na ontvangst van uw aanmelding sturen wij u per e-mail een bevestiging toe. 

 Locatie: Congrescentrum Het Forum in Roermond

Donderdag 21 november
Aanvang: 14.00 uur




