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In het Noord-Brabantse Heerle is 
het familiebedrijf te vinden waar al 
sinds 1921 wordt geboerd. “Het was 
eerst een veebedrijf, maar toen mijn 
vrouw Henny en ik het bedrijf in 1986 
overnamen van mijn ouders, wilden 
we nog meer met de natuur werken”, 
vertelt René Luysterburg. Inmiddels 
zijn ook hun zoon Rob en dochter 
Ellen betrokken bij het succesvolle 
akker- en tuinbouwbedrijf. “Met liefde 
en aandacht telen we de lekkerste 
groente, graan en fruit. We werken 

nauw samen en vooral met veel 
plezier aan een toekomstbestendig 
bedrijf voor nu en toekomstige 
generaties. Dat doen we op basis van 
100 jaar aan boerenwijsheid en een 
visionaire blik.”

‘Maagdelijke’ grond
De asperges teelt het familiebedrijf 
op ‘maagdelijke’ grond. “Dat is grond 
waarop nog niet eerder asperges 
zijn verbouwd”, legt René uit. “Na 
10 seizoenen is de grond niet meer 
geschikt om er asperges op te telen 
en verbouwen we er iets anders op, 
bijvoorbeeld wijnranken. Daarom 
hebben we meerdere aspergevelden.”
Om het smaakvolle en voedzame 
product te telen is een gezonde 
bodem in topconditie nodig. René: 
“Want de warmte van de zon in 
combinatie met de voedzame 
zandgrond van Noord-Brabant, brengt 
letterlijk het beste naar boven. Zoals 
de asperges.”

Om de asperges kraakvers in de 
winkel te krijgen, werkt de familie 
Luysterburg al vele jaren samen met 
een vaste groep oogstmedewerkers. 
“Zij zijn één van de belangrijkste 
factoren van ons type bedrijf. Met 
deze groep werken we dag in dag uit. 
Zij helpen ons om onze teelten te 
verzorgen en het uiteindelijke product 
zo goed mogelijk te oogsten”, aldus 
een trotse René.

luysterburgbv.nl

Best jammer dat de overheerlijke asperges maar zo’n korte tijd in het jaar 

verkrijgbaar zijn. Maar zodra het eerste witte aspergekopje boven de grond komt, 

gaat de familie Luysterburg meteen aan de slag. Hun akker- en tuinbouwbedrijf is dé 

leverancier van de verse asperges voor Albert Heijn Achterberg.
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Asperges
 met een licht 
 ziltige smaak


