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Varkenshouder Theun Peters moet ambities bijstellen:

ʻPlannen voldoende,
maar groei staat stilʼ
14
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Bedrijfsontwikkeling
Tekst: Gineke Mons. Beeld: Gerard Burgers

Bedrijfsontwikkeling in de varkenshouderij? Dat valt nog niet
mee, ervaart de Gelderse ondernemer Theun Peters. Banken
zijn terughoudend met de financiering en burgers willen geen
grote stal in hun buurt. De varkenshouder heeft zijn ambities
moeten bijstellen. De groei van zijn bedrijf staat al een tijdje stil.

Terwijl de fotograaf buiten bezig is Theun
Peters (45) te portretteren, draait er een
fietser het erf op. Het is een bejaarde
meneer die zich al tijden afvraagt wat die
lege betonnen bakken naast de stallen toch
voorstellen. „Dat wordt een palingkwekerij”, grapt Peters met een stalen gezicht.
Om daarna uit te leggen dat het gaat om
de mestputten voor zijn nieuwe stal voor
duizend zeugen, die hij op termijn hoopt te
kunnen afbouwen.
Het is illustratief voor de fase waarin het
bedrijf in Balgoij zich bevindt. Plannen
genoeg, maar voorlopig zit het er even niet
in. Terwijl groei toch altijd het streven is
geweest van Peters. „Je moet immers met
je tijd mee. Anders was het bedrijf er nu niet
meer geweest.”
Hier, aan de Herreweg, stichtte de vader van
Theun Peters in 1980 na een verplaatsing
een bedrijf met 120 zeugen. Tien jaar later
werd de stap gemaakt naar 200 zeugen en
250 vleesvarkens. In 1992 kwam Theun in de
maatschap. Hij had toen al 500 vleesvarkens
in een huurstal. In 1996 werd de maatschap
ontbonden en ging Peters zelfstandig verder
op het ouderlijk bedrijf, waar hij een nieuwe
stal bouwde voor 1.200 vleesvarkens. In
1998 breidde hij uit van 200 naar 500 zeugen
en in 2006 kwam er nog een vleesvarkensstal bij voor 2.700 dieren. Onder de huidige
normen heeft hij in totaal plaats voor 3.800
vleesvarkens aan de Herreweg.

Daarnaast huurt hij sinds 2008 aan de Palkerdijk in Nijmegen, 10 kilometer verderop,
een stal met 4.600 vleesvarkens. Naast de
eigen biggen koopt hij nog pakweg 8.500
biggen aan op jaarbasis. Jaarlijks levert hij
zo 23.000 varkens af aan Vion; rond de
450 per week gaan er weg.

Etagestal
Maar Peters had nog meer willen groeien.
Eind 2008 kocht hij een verouderd bedrijf
met 2.800 vleesvarkensplaatsen. Dat lag
aan de Balgoijseweg in Wijchen, twee kilometer verderop. Hij was van plan om daar
een etagestal neer te zetten voor 10.800
vleesvarkens. De gemeente Wijchen wilde
daar in eerste instantie best aan meewerken, vertelt Peters. Het paste ook in het
bestemmingsplan.
Toen omwonenden echter lucht kregen van
de geplande megastal aan de rand van de
bebouwde kom van Wijchen, kwamen de
plannen op de tocht te staan. Verontruste
actievoerders bekladden in de zomer van
2011 de stallen aan de Balgoijseweg en
kalkten ‘Geen megastal in onze tuin’ op een
verkeersbord bij een nabijgelegen rotonde.
Theun Peters deed dat emotioneel niet zo
veel. Zijn vrouw Hanneke had er meer last
van, vertelt ze. „Tja, je woont toch in een
klein dorp, iedereen kent je.”
Bezweek de gemeente Wijchen voor de
druk van de bevolking? In elk geval trok de

Bedrijfsresultaten

gemeente de milieuvergunning voor 2.800
vleesvarkens in; het bedrijf bleek namelijk
niet te voldoen aan de IPPC-richtlijnen.
Ook de MER-rapportage die Peters had
ingediend ten behoeve van de milieuvergunning voor zijn geplande nieuwe stal,
werd volgens de ondernemer ‘op punten
en komma’s’ afgekeurd. De gemeente
weigerde ook de bijbehorende nieuwe
vergunningaanvraag in behandeling te
nemen. Wel droeg de betrokken wethouder
een alternatieve oplossing aan: het bedrijf
kon worden verplaatst naar de polder in het
naburige Niftrik. Peters zag dat wel zitten,
maar uiteindelijk ging de gemeenteraad van
Wijchen niet akkoord met het bedrag van
bijna 7 ton dat daarmee gemoeid zou zijn.

Lege handen
Peters vocht het intrekken van de oorspronkelijke milieuvergunning aan tot bij de Raad
van State. Die oordeelde in juni 2013 dat
de gemeente Wijchen wettelijk in haar recht
stond. Peters staat nu met lege handen:
in de stallen aan de Balgoijseweg zitten al
tijden geen varkens meer en zonder mileuvergunning kan hij er weinig mee. „Mestverwerking, rundveehouderij, of nertsen, dat
zou nog mogen daar. Maar banken zijn nu
niet happig om dat te financieren.”
Hij diende een schadeclaim van enkele
miljoenen in bij de gemeente Wijchen, maar

gezien de uitspraak van de Raad van
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Peters werkt met Topigs 20 zeugen x Tempo. Gemiddeld 12,2 gespeende biggen per worp (uitval kraamhok 13 procent). Jaarlijks 29,8 gespeende biggen per zeug, 29 afgeleverde biggen van 25 kilo per zeug.
Zowel de zeugen als de biggen en vleesvarkens zitten op brijvoer.
Peters voert vooral graan, soja en aardappelstoomschillen. Daarnaast
tarwegistconcentraat, ccm, hedimol, hamino (tarwezetmeel) en uiensap. „Daar zit veel vitamine B in.” Peters mest beren en gelten apart in
traditionele groepen. Door elkaar bedraagt de daggroei gemiddeld 800
gram en ligt de voederconversie op 2.4. Alle vleesvarkens worden via
Revarko afgezet aan Vion.
Peters heeft één vaste medewerker die al tien jaar in dienst is en een
(arbeidsgehandicapte) medewerker vanuit de WaJong-regeling.
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Bedrijfsontwikkeling

Fotoreportage
Het bedrijf van Theun Peters in Balgoij groeide van 120 zeugen in 1980 naar het
huidige bedrijf met 500 zeugen en 7.300 vleesvarkens op twee locaties. De geplande
uitbreiding van het bedrijf met een etagestal voor ruim 10.000 vleesvarkens werd
door de gemeente Wijchen afgekeurd. Daardoor en door de terughoudendheid van
banken staat de groei van zijn bedrijf stil.
Bekijk de fotoreportage op www.pigbusiness.nl

State heeft hij er weinig fiducie in dat daar
nog iets van terechtkomt.
Intussen drukt de aankoop van dat leegstaande bedrijf – dat nu slechts de status
heeft van agrarische bouwkavel – wel op de
balans. Concrete plannen voor die locatie
heeft hij niet. Verkopen is ook geen optie,
vindt de varkenshouder. „Dat zou veel te
weinig opleveren.”

Zeugenstapel uitbreiden
De Gelderse ondernemer had in de tussentijd ook plannen ontwikkeld voor de
Herreweg. Hier wilde hij de zeugenstapel
uitbreiden van 500 naar 1.500 stuks. Maar
banken zijn de afgelopen jaren stukken
voorzichtiger geworden met de kredietverstrekking, weet hij uit ervaring. Peters:
„Banken kijken tegenwoordig niet meer
naar je ondernemerschap, maar vooral naar
het eigen vermogen. En onroerende zaken
worden veel sterker afgewaardeerd dan
vroeger. Vroeger kon je altijd nog een ‘plus’
overhouden bij verkoop van een bedrijf; dat
is tegenwoordig niet meer zo. Dat maakt
financiering twee keer zo lastig.”
Het vergunningloze, verouderde varkensbedrijf aan de Balgoijseweg speelt bij de beoordeling van het eigen vermogen absoluut
mee, erkent hij. Het is één van de redenen
dat de mestputten voor de nieuwe stal voor
duizend zeugen al twee en half jaar liggen te
wachten tot de stal kan worden afgebouwd.
Peters: „De bank stelde als voorwaarde
voor financiering dat de zeugenstal vóór het

einde van 2011 in productie moest zijn. Dus
ik moest wel beginnen met bouwen om op
tijd klaar te kunnen zijn. Vervolgens heeft
de besluitvorming over de financiering acht
maanden geduurd.” Peters kreeg uiteindelijk
nul op het rekest. De bedrijfsontwikkeling
staat sindsdien stil.
Toch zegt hij er niet wakker van te liggen.
„Het is lastig dat je stilstaat, als bedrijf. Het
was mooi geweest als die duizend zeugen er
nu bij hadden gezeten. Maar het is nu eenmaal niet anders. Ik hoop wel dat ik binnen
nu en vijf jaar in staat zal zijn om de stal af te
bouwen. Dat is nu mijn voornaamste doel.”
Bedrijfsontwikkeling is nodig om bij de tijd
te blijven, vindt Peters. „Je moet aan bepaalde eisen voldoen, zoals een spoelplaats.
Die is voor een bedrijf met 500 varkens
even duur als voor een bedrijf met 5.000
varkens, maar voor een groot bedrijf is het
wel gemakkelijker te realiseren. Om te kunnen investeren, heb je een zekere omvang
nodig.” Ook waar gemeenten liever aansturen op bedrijfsontwikkeling op meerdere
locaties, in plaats van één megabedrijf, zul
je zien dat de afzonderlijke locaties groter
worden, stelt hij. Omdat dat nu eenmaal gemakkelijker en efficiënter werkt. En voor het
welzijn van de dieren maakt de grootte van
het bedrijf geen verschil. „Voor de burger
is het misschien fijn als er geen megastal
komt, maar per saldo wordt er geen varken
minder door gehouden, omdat we toch met
varkensrechten hebben te maken.”
Nu het financieren van groei voor individuele

ʻWij geven de kostprijs blootʼ

ondernemers lastiger wordt, en risicovoller, verwacht Peters dat nieuwe financieringsvormen zullen oprukken. „Ik denk dat
er steeds neer samenwerkingsverbanden
komen tussen varkenshouders onderling,
om als combinatie samen andere bedrijven
op te kopen. Dan spreid je het risico.” Constructies zoals ‘sale and lease back’ raken
ook meer in trek, ziet hij.
Peters is – ondanks zijn minder goede
ervaringen met de lokale politiek – toch
vrij optimistisch over de toekomst van de
varkenssector. „De politiek zal de varkenshouderij nooit in de steek laten. De sector is
belangrijk genoeg”, meent hij. „Tien, vijftien
jaar terug riepen varkenshouders ook al dat
ze knel zaten, maar als je nu kijkt, zijn de
bedrijven alleen maar groter geworden. De
politiek geeft altijd weer ruimte.”
De overheid bedoelt het goed, daarvan is hij
overtuigd. „Het zijn gewoon de prijzen die
niet goed zijn.” De afgelopen drie jaren zijn
voor hem geen topjaren geweest. Vooral de
vleesvarkenshouderij heeft een ronduit slechte
tijd achter de rug, met duur voer. „Pas de
laatste twee, drie maanden houden we weer
een saldootje over.” Aan de technische resultaten ligt het niet. Peters zou daarom graag
zien dat er EU-breed dezelfde eisen werden
opgelegd. „Als er echt sprake zou zijn van
een level playing field in Europa, dan winnen
de Nederlandse varkenshouders dik.” ■
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Varkenshouders, maar ook pluimvee- en melkveehouders, zijn eigenlijk gek, stelt Theun Peters.
„Want wij geven gewoon onze kostprijs bloot. In welke andere sector, of het nou een ﬁetsenfabriek is of een dienstverlenende organisatie, maken ze nu de exacte kostprijs bekend? In de
varkenshouderij is dat heel gewoon, maar eigenlijk ondergraven wij als boeren daarmee onze
eigen positie. We stellen ons uiterst kwetsbaar op.”
De varkenshouderij heeft nu even een goede tijd gehad, met relatief hoge varkensprijzen.
Op zich zouden die misschien best nog verder kunnen stijgen, veronderstelt de varkenshouder. „Maar als de voerprijs zakt, verhogen de slachterijen de varkensprijs niet. Omdat ze dan
weten dat we onze marge toch wel hebben. Eigenlijk is dat heel vreemd. Als boeren zijn we
gewoon veel te lang veel te open geweest. Onze kostprijs ligt op straat. Geen enkele branche
doet dat, behalve boeren. Waarschijnlijk heeft het ermee te maken dat wij voedsel produceren, en dat is een eerste levensbehoefte.”
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