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Bedrijfsgegevens:
Maatschap Ruesink
130 melkkoeien
2.000 vleesvarkens
55 hectare weiland, waarvan 25 hectare
wordt benut voor de evenementen.
De Farm & Countryfair is dit jaar op 24, 25
en 26 juni, kijk voor meer informatie op
www.countryfair.nl.

én twee

“De boerderij
evenementen”
Tekst: Ellen van den Manacker / Beeld: Ingrid Zieverink

De combinatie van de agrarische sector en de evenementensector lijkt niet
meer weg te denken op het agrarische bedrijf van de familie Ruesink. Tegen
de Duitse grens aan in Aalten zit Suzanne (25) samen met haar ouders Erik
(55) en Joke (50) in maatschap. Naast melkkoeien en vleesvarkens organiseert
de familie jaarlijks twee grote evenementen, waar gezamenlijk zo’n 40.000
bezoekers op afkomen.
Erik: “Vroeger runde ik samen met mijn vader
een pachtbedrijf. We hadden altijd de ambitie
om later het pachtbedrijf te kopen, maar die
kans kwam destijds nooit. Toen het varkensbedrijf van de buurman te koop was, heb ik
samen met Joke de gok gewaagd om daarin
te investeren en zo de maatschap met mijn
vader ontbonden. Later kwam het pachtbedrijf
van mijn vader te koop, die hebben we toen
ook opgekocht. Bij het varkensbedrijf ging het
voornamelijk om de grond, maar de varkensstal kregen we erbij.”
Joke: “Zonder iets van de varkenshouderij af
te weten, hebben we die tak op de boerderij
toch voortgezet. Hier hebben we veel van
geleerd. Wij dachten altijd dat varkens een
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krulstaart hadden, maar bij aankomst van de
biggen was er geen krulstaart te vinden.”

Een tweede tak
Joke: “Op een gegeven moment probeerden
wij uit verschillende takken een extra inkomen
te genereren. Zo ontstond het idee om een
vakantiehuisje op onze boerderij te plaatsen.
Hier was veel animo voor, veel jonge gezinnen
kwamen hun vakantie vieren op onze boerderij.
Nu woont Suzanne in het vakantiehuisje, erg
handig want zo is ze altijd dicht bij de boerderij.”
Erik: “Daarnaast zijn de twee evenementen
ook langzamerhand in ons bedrijf gegroeid.
Met Pasen organiseren wij een tweedaags
muziekfestival met een groot paasvuur. Hier

komen rond de 7.000 bezoekers op af. Daarnaast organiseren we ook de Farm & Country
fair. Dit evenement in juni duurt drie dagen en
trekt 35.000 bezoekers uit de hele wereld.”
Joke: “Door de jaren heen hebben wij veel
buitenlandse stagiaires gehad. Uit al die
verschillende culturen hebben we veel inspiratie gehaald. Zo is de Farm & Country fair
bijvoorbeeld een idee dat is ontstaan vanuit
Engeland. Met deze fair willen we de boerderij
openstellen voor de buitenwereld, onze sector
laten zien. En het is een groot succes! Afgelopen jaar kwamen er bezoekers uit 17 landen.”
Erik: “De organisatie doen wij met de familie.
Samen met onze drie dochters krijgen we heel
wat voor elkaar. Tijdens de festivals zelf worden

NIeuw

Suzanne R
Melkveeho uesink
vleesvarken uder en
Aalten / 2shouder in
Lid van GA5 jaar
JK

“onze
boerderij nog

toegankelijker maken”
Naast de vaste medewerker, hebben wij in het
weekend vier jongens op de boerderij lopen.
Doordeweeks hebben we ook hulp van een aantal gepensioneerden en arbeidsongeschikten.
Zij vinden het leuk om bezig te zijn op de boerderij en zijn bij ons van harte welkom. Er is niet
altijd werk, maar de gezelligheid is er wel!”

we natuurlijk wel ondersteund door veel vrijwilligers. Gemiddeld zijn wij drukker met de evenementen dan met de boerderij, er gaat zoveel
tijd inzitten. Maar de twee sectoren hebben
elkaar nodig. Zonder de boerderij, kunnen de
evenementen ook niet gehouden worden.”

“We willen de boerderij openstellen voor
de buitenwereld, onze sector laten zien”
Eindelijk, een opvolger
Joke: “Met drie dochters die allemaal een
andere kant opgingen, was een bedrijfsopvolger in eerste instantie uitgesloten. Dat
Suzanne het bedrijf wou overnemen was voor
ons een verassing. Vroeger was ze er stellig
van overtuigd dat ze een eigen supermarkt
ging beginnen. Na haar opleiding detailhandel
en praktijkervaring, is ze hier vanaf gestapt.”
Suzanne: “Je bent altijd afhankelijk van de
regiomanager. Die komt langs, vertelt wat je
wel en niet moet doen en gaat weer weg. Heel
onpersoonlijk. Op de boerderij heb je veel
meer vrijheid en ben je eigen baas. Doordat ik
in de vakanties al veel bezig was op de boer-

derij en actief was met de organisatie van de
evenementen, ben ik er langzaam ingerold.
Sinds 2009 zit ik in maatschap met mijn ouders
en vermaak ik me goed op de boerderij.
Joke: “Een bedrijfsopvolger is wel even
wennen. Toen we nog geen opvolger hadden,
zaten we te fantaseren over de boel verkopen,
een mooi pensioen, leuk huisje. Die plannen
veranderen dan wel even. Het leuke van een
bedrijfsopvolger is dat je weer in de toekomst
kunt kijken. We kunnen investeringen doen
waar onze dochter straks profi jt van heeft,
zonder opvolger hadden we dat nooit gedaan.”

Minder taken, meer
vrije tijd
Erik: “Met Suzanne in maatschap hebben
we meer vrije tijd gekregen. De taken zijn
goed verdeeld. We hebben één medewerker
in dienst die de zorg voor de varkens op zich
neemt. Suzanne houdt zich voornamelijk bezig
met de koeien.”
Joke: “Ook leren we veel van elkaar. Suzanne
houdt van meer structuur en is in bepaalde
taken wat makkelijker, zoals de mestboekhouding.”
Suzanne: “In het weekend verdelen we de
taken. Eén keer per maand doet de medewerker alles op de boerderij. Dan hebben wij vrij.

Een vrouwelijke boer
Suzanne: “Vreemd aangekeken omdat ik als
vrouw het bedrijf over ga nemen, word ik niet.
Ik denk dat de omgeving er inmiddels wel aan
is gewend. Wel heb ik het gevoel dat je als
vrouw meer voor elkaar krijgt. Dat is natuurlijk
een mooi voordeel van mijn geslacht. In principe maakt het niet uit of er een boer of boerin
is, toch? Ik hou van veel vrijheid, buiten bezig
zijn en een innovatieve sector. De agrarische
sector past hier precies bij. Wij produceren
iets waar heel veel mensen van afhankelijk
zijn. Daar ben ik trots op.”

Het bedrijf
toegankelijker maken
Suzanne: “In de toekomst gaan er nog een
aantal verbouwingen plaatsvinden. Voor de
droge koeien wil ik een potstal en voor de varkens moet er in verband met de nieuwe wetgeving ook een nieuwe stal gebouwd worden.
De evenementen worden uiteraard voortgezet
op ons weiland. Daarnaast wil ik onze boerderij nog toegankelijker maken voor publiek.
Bijvoorbeeld door een skybox, een brug over
de stal, een zichtstal of een educatiecentrum.
Het zijn allemaal nog ideeën, maar ik hoop ze
wel ooit uit te voeren!”
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