
Josse en Jan Peeters uit Huldenberg 

RLD vzw: Jan en Josse, jullie boerderij kent al een 

lange geschiedenis? 

Jan: “De geschiedenis van ‘Hof ten Bosch’ gaat 

terug tot de 13de eeuw, maar de huidige 

hoevegebouwen dateren van de 18e eeuw. Onze 

familie boert hier sinds 1890. Mijn broer Josse en ik 

zijn ondertussen al de vierde generatie! Wij werken 

op de boerderij van in 1980. Boer zijn zit dus in 

onze genen. We bewerken zo’n 140 ha grond 

waarop we gerst, tarwe, koolzaad, mais, 

suikerbieten, aardappelen en Conference-peren 

telen.” 

 

RLD vzw: Jullie waren meteen bereid om vijfsterrenlandbouwers te worden. Vanwaar dat enthousiasme? 

Jan: “Enerzijds zijn we fier op dit prachtige landschap. Anderzijds merken we dat er enorm veel natuur 

verdwenen is de laatste jaren en dat vinden we spijtig. Waar we kunnen, proberen we de natuur een handje te 

helpen. Daarom waren we bereid om 750 m bloesemheg langs onze percelen te planten. We willen ook nog 

een oude poel herstellen samen met het Regionaal Landschap. 

Josse: “Naast landbouwer ben ik ook jager. Die aanplantingen zijn interessant voor veel wilde dieren en trekken 

ook jachtwild aan. De poel herstellen we ook uit nostalgie. Als we niet ingrijpen zal de poel steeds verder 

verlanden. Toen wij kind waren moesten de koeien nog door de poel zwemmen en de voorbije zomer stond de 

poel droog. Dat hadden wij nog nooit gezien.” 

 

RLD vzw: Ook aan de boerderijgebouwen bruist het van het dierenleven? 

Jan: “Aan de schuur broedt een torenvalk. Die zit met jongen en is nu zeer actief. Je kan haar heel vaak boven 

het bedrijf zien vliegen.  

Josse: “We zijn ook fier dat hier twee soorten uilen broeden: kerkuil en steenuil. Van de vogels in onze voortuin 

kunnen we echt genieten terwijl we ’s ochtends aan de ontbijttafel zitten. Soms kan ik echt verrast zijn. In het 

kader van dit project plaatsten jullie een vleermuizenkast aan een gevel op het binnenplein. De dag erna 

vonden we al vleermuizenstrontjes onder de pas opgehangen kast. Ongelooflijk dat die dieren dat zo snel 

gevonden hebben!” 

 

 


