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profielAls je bij Pieter Theunissen ach-
ter de boerderij staat, kun je in 
één oogopslag de ontwikkeling 
van een halve eeuw melkvee-

houderij in Nederland zien.
De ontwikkeling gaat stapsgewijs.
I 1968: Theunissen senior (dan 21 jaar 
oud) verplaatst zijn melkveebedrijf met 
18 koeien vanuit het nabijgelegen dorp 
Hernen (Gld.) naar een ruilverkavelings-
boerderij met woonhuis 1, Hollandse 
aanbindstal 2 en hooi-opslag 3 in het 
buitengebied van Bergharen.
I 1971: Het bedrijf groeit door verbouw 
van de hooiopslag naar 40 melkkoeien. 
De vergroting wordt gezien als ‘een 

‘Zodra het weer loopt, 
word ik onrustig’

Na elke stap iN de bedrijfsoNtwikkeliNg dachteN toNNie 
eN pieter theuNisseN: ‘Nu zijN we er.’ pieter merkt dat 
met groei er ook ruimte komt voor eeN sociaal leveN.

Naam: pieter (36), thies (3) en 
tonnie (65) theunissen.
Woonplaats: bergharen (gld.).
Bedrijf: melkveebedrijf met 
plaats voor 225 melkkoeien 
en 80 stuks jongvee. huidige 
bezetting 170 melkkoeien (hf) 
en 135 stuks jongvee. theu-
nissen is in de markt voor 
melkquotum.
huidige productie 8.800 kg/
koe/jaar. oppervlakte 65 ha, 
waarvan 50 ha eigendom.
ondergebracht in twee aparte 
bv’s heeft pieter theunissen 
een biogasinstallatie voor de 
opwekking van elektriciteit.
op het bedrijf werken ruim 
twee vaste arbeidskrachten: 
pieter theunissen, een vaste 
medewerker en deels theunis-
sen senior.
Aanleiding voor de reportage: 
van achter de boerderij is in 
één keer te zien hoe het be-
drijf zich heeft ontwikkeld van 
een klein ruilverkavelingsbe-
drijfje tot een bovengemiddeld 
melkveebedrijf met energie-
productie als tweede tak.

sprong in het diepe’. De jaarproductie 
per koe ligt dan op 4.200 à 4.700 kilo.
I 1979: Met de bouw van een nieuwe lig-
boxenstal 4 wordt de melkveestapel in-
eens bijna drie keer zo groot, 110 MRIJ-
koeien telt het bedrijf dan. De productie 
ligt op 5.000 kilo per jaar.
I 1985: Het bedrijf wordt stikstofproef-
bedrijf van het lEI.
I 1987: Het besef van het nut van een 
juiste bemesting op het juiste moment 
leidt tot de bouw van een mestsilo 5 van 
960 kubieke meter.

Dan gebeurt een tijdlang niets aan de 
omvang van het bedrijf. Wel groeit het 
aantal koeien en stijgt de productie per 

koe naar 7.500 kilo 2004. In deze perio-
de krijgt de omschakeling van MRIJ naar 
Holstein Frisian-vee zijn beslag.
I 2005: Vóór de bestaande ligboxenstal 
komt een nieuwe 6 met 150 boxen.
Drie jaar later, in 2008, verrijst schuin 
achter het bedrijf een biogasinstallatie: 
7 = reactorsilo, 8 = kippenmest- cq. 
mengsilo, 9 gebouw met gasmotor, ge-
nerator en besturingsgedeelte.

Pieter Theunissen voorziet binnen af-
zienbare termijn uitbreiding van zijn 
melkveebedrijf en zijn energietak. „Zodra 
het weer goed loopt, word ik onrustig.”

Leo Tholhuijsen
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