Vanaf de luiers in de kaas
Je bent jong en je wilt wat. Die leus lijkt Marieke Ansems (29) op
het lijf geschreven. Op haar 23ste begon ze kaasspeciaalzaak
De Ruurhoeve waar ze de kaas verkoopt die op het melkveebedrijf van haar familie wordt gemaakt. Maar dat was nog niet
voldoende uitdaging voor deze initiatiefrijke onderneemster.
Sinds een jaar of twee brengt ze deze kazen ook aan de man in
BLADEL

de horeca en andere (boerderij)winkels.
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aasspeciaalzaak De Ruurhoeve is
gevestigd in de Vershof in Bladel
(Noord-Brabant), een verzameling
winkels met verse producten zoals groente,
vis, brood, vlees en ... Ruurhoeve-kaas, ook
wel bekend onder de naam Land van de
Zaligheden. Alle Hollandse kaas die eigenaresse Marieke Ansems hier verkoopt, komt
van kaasboerderij De Ruurhoeve, waar haar
ouders, broer en zus de koeien verzorgen en
kaas maken. Een sterk familieconcept, waar
ieder zijn eigen taken vervult.

Karaktertrekjes
“Mijn opa was al vooruitstrevend, mijn
ouders doen niet voor hem onder en ook ik
kies duidelijk mijn eigen pad. Het is een
familietrekje”, beaamt Marieke Ansems. Het
maakt dat de familie een bijzonder concept
heeft neergezet. Kaasboerderij De
Ruurhoeve in Hoogeloon is een modern
bedrijf met 120 melkkoeien, een kaasmakerij, Landwinkel, terras en diverse activiteiten voor bezoekers, zoals een workshop
kaasmaken en boerderij-educatie voor kinderen (Klasseboeren). Vader Walter en broer
Corné verzorgen de koeien en geven rondleidingen, moeder Lies staat veel in de boerderijwinkel en zus Erica maakt de kaas, verzorgt de workshops en regelt de
Klasseboeren-zaken. De kaasspeciaalzaak
van Marieke in Bladel draagt ook de naam
De Ruurhoeve en daar zijn alle soorten kaas
die Erica maakt verkrijgbaar.
Zes jaar geleden is Marieke met de kaasspeciaalzaak begonnen. “Ik zit al vanaf de luiers tussen de kaas. Maar ik vond het belangrijk om ook buiten het familiebedrijf te kijken. Ik heb geen moment spijt gehad van
de stap om een eigen zaak te beginnen.”
Toch stak twee jaar later alweer het dynamische karakter van de jonge onderneemster de kop op. “Na de eerste groeispurt die
de zaak doormaakte, verliep de groei in veel
kleinere stapjes en zocht ik meer uitdaging.
Zou ik meer zaken gaan openen? Mijn familie wist dat ik zoekende was en samen kwamen we op het idee dat ik op meerdere
plekken onze kazen zou gaan verkopen. Nu

De Ruurhoeve
Kaasspeciaalzaak De Ruurhoeve bevindt zich
in buurtwinkelcentrum Vershof, Sniederslaan
49 in Bladel (www.vershofbladel.nl).
Melkveebedrijf en kaasboerderij
De Ruurhoeve is te vinden aan Domineepad 7
in Hoogeloon (www.ruurhoeve.nl).
Voor meer informatie over boerderijeducatie
en het project Klasseboeren, kijk op
www.klasseboeren.nl.

werk ik twee dagen per week als vertegenwoordigster en verkoop dan Ruurhoeve-kaas
aan andere speciaalzaken, horeca en bijvoorbeeld Landwinkels en Vershuys, waar
boerenproducten via internet besteld kunnen worden.” Deze marketing heeft ervoor
gezorgd dat Ruurhoeve-kaas op veel meer
plekken in het land verkrijgbaar is en zelfs
in Frankrijk. “Een Nederlands echtpaar is
naar Frankrijk gegaan om een wijnboerderij
te beginnen en verkoopt daarbij onze kaas.”
Marieke’s insteek om De Ruurhoeve verder
te helpen, lijkt daarmee geslaagd. “En het
belangrijkste: ik geniet nu weer volop van
wat ik doe.”

Kaas met ogen en oren
Naast Hollandse kaas verkoopt Marieke
120 verschillende soorten buitenlandse
kaas, wijn en allerlei noten en gedroogde
vruchten. Ze heeft vijf personeelsleden in
dienst die wekelijks aan 650 tot 700 klanten
een stuk kaas verkopen. “Maar die vooral
het verhaal vertellen over passie, beleving
en eerlijkheid”, haast Marieke zich te zeggen. “Niemand hoeft er hier naar te vragen,
wij vertellen meteen waar de kaas vandaan
komt. Met de hele familie maken we een
eerlijk product en stuk voor stuk hebben we
een hart voor kaas. De passie die wij hebben
voor kaas, willen wij ook de klant laten
beleven.” Daarom hangt er een scherm in
de speciaalzaak die Marieke’s familieleden
en hun werkzaamheden toont. “Boerenkaas
krijgt hier ogen en oren”, zegt Marieke, “en
dat is onze grote kracht. Een stukje kaas
smaakt gewoon lekkerder als je weet waar
en hoe het gemaakt wordt.”
Op deze manier probeert Marieke haar klanten ook een beetje ‘op te voeden’. “Als ik
hoor dat kinderen denken dat een stier
melk geeft of dat ouders Fristi gezonde zuivel vinden, gaan mijn haren recht overeind
staan.” Bij haar eigen klantenkring heeft de
ogen-en-oren-aanpak effect, merkt ze. “Veel
klanten begrijpen onze passie voor de kaas
en waarderen het product. Dat is wel zo’n
beetje het grootste compliment dat ik kan
krijgen.”

1
1 De kaas van De Ruurhoeve is
ook bekend onder de naam Land
van de Zaligheden.
2 Marieke verkoopt ook buitenlandse kaas, wijn, noten en
gedroogde vruchten.
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