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ASTRID MA

Joost Slingenbergh runt samen met zijn 
vrouw Suzan een biologisch pluimveebedrijf. 
Daarnaast produceren ze hun eigen boom-
gaardappelsap en telen ze het eigen voer 
voor de kippen. 

Slingenbergh is geboren en getogen in 
Overijssel waar zijn ouders begin jaren 90 al 
een biologisch pluimveebedrijf begonnen. Hij 
verhuisde zeven jaar geleden samen met zijn 
vrouw naar Limburg en startte hier zijn eigen 
bedrijf. 

‘Biologisch boeren zit in ons bloed’, ver-
telt Slingenbergh. ‘Mijn ouders waren echte 
pioniers op het gebied van biologisch boeren. 
Ze besloten dat ze niet meer mee wilden in de 
ratrace van steeds meer en goedkoper produ-
ceren en maakten daarom de overstap naar 
biologisch. Er was toentertijd veel vraag naar 
biologische eieren, vandaar dat ze besloten de 
pluimveehouderij in te gaan.’ 

Na ervaring te hebben opgedaan bij ver-
schillende biologische bedrijven, besloot 
Slingenbergh dat de tijd rijp was om zijn eigen 
bedrijf te starten. ‘Uiteindelijk kwamen we 
in onze zoektocht naar een geschikte locatie 
in Siebengewald terecht. Hier stond een ver-
ouderd bedrijf dat over de juiste faciliteiten 
beschikte om onze toekomstplannen waar te 
kunnen maken.’

AFZET
Zorg dat je de afzet voor elkaar hebt voor-

dat je omschakelt naar biologisch, is een 
belangrijke tip die Slingenbergh voor omscha-
kelaars heeft. Slingenbergh zelf is lid van Coö-
peratie Biomeerwaarde Ei samen met ruim 
vijftig andere pluimveehouders. De eieren 
worden aan de retail en reguliere pakstations 
geleverd. 

‘Je kunt ook je eigen afzet regelen, maar 
met gebundelde krachten kun je betere prijzen 
realiseren. Kleinere eieren kunnen bijvoor-
beeld via de coöperatie beter afgezet worden 
vanwege de goede relaties met kokerijen en 
ververijen. Dit kan wel 4 cent per ei schelen.’

Het mooie aan biologisch boeren is vol-
gens Slingenbergh dat je er meer waardering 
voor krijgt van je omgeving. ‘Begrijp me niet 

verkeerd, ik vind dat de gangbare landbouw 
net zoveel waardering van de omgeving zou 
moeten krijgen. We zijn immers allemaal met 
evenveel professionaliteit, inzet en liefde met 
onze dieren en het produceren van voedsel 
bezig’, zegt hij. 

‘De realiteit is echter dat de burger een 
idyllisch plaatje heeft van biologisch boeren, 
met als gevolg meer waardering en een toene-
mende vraag.’

Ondernemers die van plan zijn om te scha-

kelen naar biologisch en benieuwd zijn naar 
de ervaringen van Slingenbergh, zijn uitge-
nodigd om naar de oriëntatiebijeenkomst 
te komen op donderdag 27 september om 20 
uur op het biologisch melkveebedrijf van Giel 
Reintjes, Looienseweg 1 te Ottersum. 

Naast een presentatie van Slingenbergh 
zal ook Reintjens zijn ervaringen delen en 
kunnen er vragen worden gesteld. Aanmelden 
voor de bijeenkomst kan door een e-mail te 
sturen naar acuperus@arvalis.nl.

Op 20 september vindt een soortgelijke 
bijeenkomst in Midden-Limburg plaats (19.30 
uur, Leukerweg 2, Baexem), op 4 oktober in 
Zuid-Limburg. De oriëntatiebijeenkomsten 
zijn een initiatief van Vereniging BioLogisch 
Limburg i.o. en worden mogelijk gemaakt 
vanuit het Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling.

BioLogisch?!
De Vereniging BioLogisch Limburg, die de 
biologische land- en tuinbouw in Limburg 
wil stimuleren, houdt oriëntatiebijeenkom-
sten. Een van de sprekers is bioboer Joost 
Slingenbergh uit Siebengewald.

GENDAA
ZONDAG 16 SEPTEMBER
 • LLTB-regio Midden-Limburg. Oogstdankviering. 

Vanaf 11 uur bij Goertz Plantproducts aan de 
Veestraat 20 in Maria-Hoop.

ZONDAG 23 SEPTEMBER
 • AJK Zuid-Limburg. Boerderijkijkdag bij het melk-

veebedrijf van familie Lemlijn, Terlinden 2 in 
Noorbeek. Van 10 tot 17 uur.

WOENSDAG 3 OKTOBER
 • LLTB-subvakgroep Melkveehouderij. Najaarsbijeen-

komst voor melkveehouders. Aanvang: 20 uur. 
Locatie: Zaal Keulen, Schoolstraat 3 in Klimmen.

DINSDAG 9 OKTOBER
 • LLTB-subvakgroep Melkveehouderij. Najaarsbij-

eenkomst voor melkveehouders. Aanvang: 20 
uur. Locatie: Zaal Roelanzia, Lovinckplein 2 in 
Ysselsteyn.

Boerderijkijkdag bij melkveebedrijf Lemlijn
DANIËLLE FERON-ROEBROEK

AJK Zuid-Limburg houdt op zondag 23 
september de jaarlijkse Boerderijkijkdag. 
Ditmaal vormt het melkveebedrijf van familie 
Lemlijn in Noorbeek het decor.

Het melkveebedrijf verhuisde in 1980 van 
Reijmerstok naar Terlinden, waar een lig-
boxenstal werd gebouwd. In 1991 kwam er een 
jongveestal bij en in 2013 werd een werktui-
genloods bijgebouwd. Geleidelijk groeide de 
ligboxenstal uit zijn jasje en voldeed inmid-
dels ook niet meer aan de normen van de tijd.

Zoon Guido Lemlijn (24) begon destijds 
aan de HAS in Den Bosch en maakte duidelijk 
het stokje op termijn over te willen nemen van 
zijn ouders. De keuze voor uitbreiding werd 
hierdoor snel gemaakt. Er moest een nieuwe 
stal komen.

Landschappelijke inpassing was in dit 
traject belangrijk. De stal moest als het ware 

opgaan in de omgeving. Een uitdaging, zeker 
omdat het bedrijf een stuk hoger lag dan de 
omringende wegen. Uiteindelijk viel de keuze 
op een architectonische aanpassing in het 
ontwerp: een dubbele kap waardoor de nok-
hoogte van 12 naar 10 meter werd verlaagd. 
Door verspringing in de lengte oogt de stal 
bovendien minder breed en dat geeft een 
speelser effect.

Pierre (58), Marjo (51) en Guido Lemlijn 
vonden het belangrijk het bouwtraject goed 
te communiceren met de omgeving. Met de 
bouwtekeningen maakten ze een ronde langs 
de buren om hen in te lichten over de plan-
nen. In juni 2016 werd de vergunning verleend 
en kon de eerste spade de grond in.

MELKROBOT OF MELKSTAL
Vervolgens moest de familie weer een 

keuze maken: een melkrobot of een melkstal? 
Guido Lemlijn koos voor de melkstal. Hij wil 

graag al zijn koeien twee keer per dag zien. 
Bijkomend voordeel is dat de familie de deu-
ren achter zich dicht kan trekken en niet meer 
wordt opgepiept als ze aan het einde van de 
dag klaar is met melken.

De 2x12 zij-aan-zij Quick-E-melkstal is van 
alle gemakken voorzien: activiteitenmeting, 
koeherkenning en een kelder waarin vrijwel 
alle apparatuur vocht- en stofvrij hangt.

De koeien liggen in diepstrooiselboxen 
en het stalklimaat wordt gestuurd. Ook over 
duurzaamheid is goed nagedacht. Zo wordt 
de mest gescheiden en als strooisel weer in 
de boxen gebruikt. Ook is er een emissiearme 
vloer. Weidegang staat hoog in het vaandel 
en de koeien kunnen dan ook vanuit de stal 
direct de grote huiskavel betreden.

Wie dit allemaal met eigen ogen wil bekij-
ken, kan op zondag 23 september van 10 tot 17 
uur terecht bij familie Lemlijn, Terlinden 2 in 
Noorbeek.

Column
Op 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in 
werking. Deze nieuwe wet heeft een uitwerking 
op nationaal, provinciaal en gemeentelijk niveau. 
Het huidige POL2014 wordt opgevolgd door de 
Provinciale Omgevingsvisie en de gemeentelijke 
bestemmingsplannen worden omgevingsplannen.

Met invoering van de Omgevingswet probeert 
de overheid regels voor ruimtelijke projecten te 
bundelen en te vereenvoudigen. Zo worden met 
de invoering van de wet plannen voor ruimtelijke 
ordening, milieu en natuur beter op elkaar afge-
stemd, duurzame plannen worden gestimuleerd 
en gemeente, provincies en waterschappen biedt 
zij meer ruimte om omgevingsbeleid beter af te 
stemmen op eigen behoeften en doelstellingen.

Daarnaast moet de wet meer ruimte bieden voor 
ideeën van ondernemers, waarbij het doel voorop 
komt te staan en niet het middel. De houding bij 
de beoordeling van plannen wordt ‘ja, mits’ in 
plaats van ‘nee, tenzij’. Een houding die ons als 
ondernemers aanspreekt.

Hoewel 2021 nog ver weg lijkt, zijn overheden al 
begonnen met het inventariseren van inzichten 
en keuzeopties, die straks als kaders dienen bij 
de invulling van de omgevingsvisie en uiteindelijk 
geïmplementeerd worden in het omgevingsplan. 
Zaken als energietransitie, klimaatadaptatie, vrij-
komende agrarische bebouwing en landschap-
pelijke inpasbaarheid van bedrijven zijn allemaal 
zaken die in deze plannen worden meegenomen.

Voor agrariërs is een goede invulling van deze 
plannen daarom evident. Enerzijds omdat vergun-
ningaanvragen nu vaak ellenlange en kostbare 
trajecten zijn die tot onnodige onzekerheid leiden 
en anderzijds omdat er ruimte moet blijven om te 
ondernemen in het buitengebied, zodat er gewerkt 
kan worden aan een toekomstbestendig bedrijf.

De LLTB zet zich daarom in om de belangen van 
de agrarische sector bij de totstandkoming van 
de omgevingsvisies te borgen. Tevens zetten 
we bij de implementatie in op een evenwichtige 
afweging van de diverse belangen. Ook zien we 
erop toe dat de wet in de uitvoering brengt wat er 
wordt beloofd: ja, mits.

Thijs Rompelberg,
Bestuurslid LLTB

Omgevingswet: ja, mits‘Bioboer krijgt meer waardering’

Joost Slingenbergh: ‘Burger heeft een idyllisch plaatje van biologisch boeren.’  Foto: Maartje van Berkel

‘Met gebundelde 
krachten kun je betere 
prijzen realiseren’


