Mag ik even binnenkomen? Op bezoek bij de familie Ruitenburg, Rietveld 92

In deze rubriek maken we kennis met bewoners van Rijnoevers. Voor de Rijnoevers Nieuwsbrief
worden we hartelijk ontvangen in de lichte en ruime huiskamer van boerderij Lagerwoerd, Rietveld 92
door twee generaties Ruitenburg. De familie Ruitenburg blijkt al zeker drie generaties banden met
Rietveld te hebben en het boerenbedrijf zit al generaties lang in de genen.

Lagerwoerd
Peter en Lieke Ruitenburg zijn zeven jaar geleden naar Rietveld
92 verhuisd. Voor Peter is het de boerderij waar hij met zijn
drie broers is opgegroeid. Zijn ouders zijn verhuisd naar een
huis iets verderop Rietveld. Lagerwoerd is een
langhuisboerderij; dat betekent dat het woonhuis en de stal in
elkaars verlengde liggen. De stal wordt overigens al lang niet
meer door koeien bewoond. Die staan nu in een moderne stal
met melkput, achterop de werf. De boerderij en de
naastgelegen wagenschuur zijn oorspronkelijk van 1902 en het
zijn rijksmonumenten. De ouders van Peter, Jaap en Tineke
Ruitenburg, kochten de boerderij in 1976 van Bert Walbeek. Lieke komt oorspronkelijk uit de stad
(Woerden). Al als jong meisje riep ze al dat ze later met een boer ging trouwen. Ze was altijd al gek op
dieren en haar opa was boer. Ze vindt het buiten wonen heerlijk. Sinds Peter en Lieke met hun gezin
met drie kinderen (nu 12, 11 en 8 jaar) op Rietveld 92 wonen, hebben er wel wat veranderingen en
verbouwingen plaatsgevonden. Het voorste gedeelte van de oorspronkelijke stal is bijvoorbeeld bij het
woonhuis getrokken om er werk- en wasruimte te creëren. Ook zijn er dubbele ramen en dakramen in
het woonhuis gekomen en de muren en vloeren kregen een make-over. Binnenkort wordt de buitenkant
geschilderd in donkergroen en gebroken wit, kleuren die de monumentencommissie heeft goedgekeurd.
’s Zomers wordt er in de tuin een zwembad opgezet en verder zijn er speeltoestellen voor de kinderen.
Er komen geregeld vriendjes en vriendinnetjes: spelen op de boerderij is voor veel kinderen “uit de stad”
nog leuker dan een speelparadijs. Peter en Lieke hebben de eerste jaren van hun huwelijk in het
Schilderskwartier gewoond. Daar zijn de kinderen ook geboren. Lieke combineerde het gezinsleven met
werken in de thuiszorg. Peter had een duobaan; hij werkte zowel op de boerderij op Rietveld als in
Harmelen bij een agrarisch automatiseringsbedrijf. Omdat de plannen voor de opvolging,

bedrijfsovername en verhuizing naar Rietveld al duidelijk waren en met het oog op het rendabel houden
van het bedrijf is er besloten In 2008 een grote stal van 1500 m2 te bouwen. Daar staan op dit moment
115 koeien.

Verhuizing
Wat een verschil met 42 jaar geleden! Jaap en Tineke begonnen ooit in ‘76 met 60 melkkoeien. Dat was
in die tijd een flink bedrijf. In de loop der jaren zijn er diverse stallen en schuren bijgebouwd, is er land
bijgekomen en is er wat bedrijfsvoering heel wat veranderd. Ze komen beiden uit een boerenfamilie;
Jaap uit Reeuwijk en Tineke uit Alphen. Samen hebben ze hun bedrijf 36 jaar gehad. Wennen op Rietveld
was geen probleem: Ze werden direct opgenomen in de buurt. De fam. Noorthoek aan de overkant
nodigde hen op de koffie en al gauw vierden ze menig verjaardag met de buurt, deelden ze lief en leed
en dat is zo gebleven. Jaap was niet geheel onbekend op Rietveld; zijn moeder was op boerderij
Voorbreed op Rietveld 128 geboren; hij heeft er zijn opa en oma vaak bezocht. Jaap en Tineke hebben
ruim 30 jaar kaas gemaakt. Die werd toentertijd op de markt met handjeklap verkocht. Jaap deed
behalve kerkbestuurswerk ook bestuurswerk in de landelijke organisatie van de kaasmakers. Jaap en
Tineke hebben het enorm naar hun zin in hun nieuwe huis. Het is vlak bij de boerderij. Jaap helpt nog
steeds met veel plezier iedere ochtend en avond met het koeien melken en met klussen die gedaan
moeten worden op de boerderij. Er is natuurlijk altijd wat te doen en zijn hart ligt nu eenmaal bij het
boerenbedrijf.

Modern Boerenbedrijf
Ook Peters hart ligt bij het boerenbedrijf. Hij wist van jongs af aan dat hij boer wilde worden en na de
Havo is hij naar de Agrarische Hogeschool in Dronten gegaan. Behalve de ervaring in het bedrijf van zijn
ouders heeft hij ook veel kennis opgedaan in het agrarisch automatiseringsbedrijf in Harmelen. Vol trots
laat hij op zijn telefoon zien wat er per koe aan gegevens
verzameld wordt. De zogenaamde gele oorbellen leveren een
schat aan informatie op: Via deze sensoren (oorbellen) kun je per
uur zien wat de temperatuur van de koe is, hoeveel de koe
gegeten heeft, wat ze herkauwt, waar ze is en hoeveel activiteit er
is. Op het schema staan staafdiagrammen in verschillende
kleuren. Peter merkt op: ”Kijk, deze koe, die twee weken geleden
gekalfd heeft, voelt zich duidelijk niet goed.” Hij zal er straks bij
het melken naar kijken en eventueel maatregelen nemen. Zo heb
je beslist profijt van de moderne technologie. Peter gaat gelukkig
niet gebukt onder de hoeveelheid regels die de overheid de
boeren oplegt. En dat zijn er erg veel: Melkquota, fosfaatrechten,
mestquota, boeteprijzen. “Iedere ochtend voor de koffie kunnen er weer nieuwe regels bijkomen, maar
voor elk probleem is het een uitdaging om een oplossing te verzinnen.” Je kunt geen peil trekken op
bijvoorbeeld de melkprijs. Het is gewoon moeilijk om een lange termijnplanning te maken.” Peter zit als
secretaris in het bestuur van de Rijn, Vecht en Venen (West Utrecht), een organisatie die als doel heeft
natuur-, landschapswaarden en waterkwaliteit te bevorderen. Dit doen zij door onderhoud, beheer en
ontwikkeling. Boeren, burgers en vrijwilligers zetten zich hier samen voor in. Een van de doelen is
bijvoorbeeld het behoud van weidevogels. Als er een nest is, mag er in de directe omgeving van het nest
niet gemaaid worden. Op Rietveld zijn er het afgelopen jaar wel 60 broedparen gesignaleerd. Ook de

slootkanten worden tegenwoordig op een nog natuurvriendelijker manier aangelegd, zodat er meer
biodiversiteit mogelijk is. Er wordt nog vaak vanuit bepaalde actiegroepen een tamelijk negatief beeld
over de boeren afgeroepen, terwijl de meeste boeren juist actief bezig zijn met duurzaamheid en
landschapsbeheer. Het is zorgelijk dat er veel boeren stoppen. De afgelopen drie jaarzijn er om
verschillende redenen vier boerenbedrijven gestopt op Rietveld. Dat is veel. Ook landelijk stoppen er
veel: wekelijks wel tien boeren. Op de vraag wat de bewoners van Rijnoevers kunnen doen om de
boeren in hun omgeving te kunnen houden, zodat het een agrarisch gebied blijft, antwoordt Peter:” Blijf
met elkaar in contact, praat over wat je bezighoudt, zodat je van elkaars activiteiten en ideeën op de
hoogte blijft.”
Binnenkort, op 13 april is er weer het Evenement De Boer Op. Dit jaar doen boerenbedrijven op
Barwoutswaarder en Rietveld mee. De boeren vertellen graag over hun bedrijf. Meer informatie over
deze bijzondere dag vindt u op http://www.deboeropwoerden.nl/

