
Hof ten Bosch – België

Een stap vooruit  
met duurzame  
landbouw



Waarom we ‘ForwardFarmers’ zijn

“De landbouw is een uitdagende job. We werken aan de productie van voedsel, zeven dagen per week, 
365 dagen per jaar. Op 140 hectare telen we aardappelen voor de chipsindustrie, naast tarwe, maïs, 
suikerbieten en koolzaad. Daarnaast telen we drie hectaren peren die we vooral op het bedrijf recht-
streeks aan de klant verkopen. Dit alles hadden we niet aangekund als de landbouw ons niet zo nauw 
aan het hart lag.

Sinds 1980 runnen we Hof ten Bosch, maar onze familie is al sinds 1890 eigenaar van dit land-
bouwbedrijf. Landbouw zit in onze genen. Als we vergelijken hoe we voedsel verbouwen met hoe 
onze vader en grootvader dat deden, is het duidelijk dat het runnen van een boerderij op vele 
manieren is veranderd. De verschillende processen op ons bedrijf moeten nu veel nauwer op 
elkaar inwerken, dus tijd wordt een cruciale factor.

Na de oogst begint het proces opnieuw met grondbewerking, zaaien, bemesten, gewasbe-
scherming en dan weer oogsten. We hebben te maken met een streng regelgevend kader en 
zijn verplicht om alles wat we doen te registreren.

Al met al is de landbouw complexer geworden. Vandaag de dag zijn we niet alleen landbou-
wers; we zijn landbouwondernemers. 

Voor ons gaat het bij de landbouw niet alleen om onze broodwinning. Onze uitdaging is om 
de productiviteit te verhogen en tegelijkertijd de vruchtbaarheid van onze akkers in stand te 
houden. Dat is wat wij onder duurzame landbouw verstaan. U kunt zich afvragen waarom 
we in 2011 besloten hebben om ForwardFarmers te worden. Het antwoord is heel eenvoudig:  
Bayer ondersteunt ons met innovatieve oplossingen, waardevolle diensten en geavan-
ceerde technologie voor ons bedrijf, Hof ten Bosch, zodat we kunnen voldoen aan de 
behoeften van het milieu en de natuur en aan de eisen van de maatschappij en de 
consument, en tegelijkertijd ons landbouwbedrijf winstgevend kunnen houden.”

Jan en Josse Peeters,
Hof ten Bosch
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Partners:
Vruchtbare samenwerking met zowel publieke instellingen 
(Universiteit van Gent, Vogelbescherming Vlaanderen) als 
bedrijven uit de privésector (PepsiCo, Beutech).

Bedrijfsprofiel

Locatie:
Huldenberg, nabij Brussel. 

Gewassen:
Aardappelen, tarwe, suikerbieten, maïs, koolzaad en peren. 

Landbouwgrond:
100 hectare eigen grond + 40 hectare gepacht. Heuvelach-
tig gebied met een goed gedraineerde en vruchtbare 
zandleemgrond.

Key Elements

Zaden
Kwalitatief hoogstaande, gecertificeerde zaden vormen de 
basis voor gezonde en productieve gewassen en ondersteu-
nen IPM.

Gewasbescherming
Chemische en biologische gewasbeschermingsmiddelen, 
alsook mechanische maatregelen, worden gecombineerd 
voor duurzame productie van gezond voedsel.

Bayer SeedGrowth®

Het volledig geïntegreerde en allesomvattende systeem voor 
‘zaadcoatings’ helpt zaden groeien en geeft de opbrengsten 
een boost.

Precisielandbouw
Het gebruik van GPS en Variabele Toepassings Dosissen 
(VTD) garanderen een duurzaam en efficiënt gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen.

Beslissingsondersteunende tools
Informatie over het weer en de bodemomstandigheden, 
alsook waarschuwingen voor plagen en ziektes, optimaliseren 
de timing voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Bodemerosie
Bufferstroken en aardappeldrempels voorkomen bodemero-
sie en vermijden dat meststoffen en gewasbeschermings-
middelen naar het oppervlaktewater afvloeien.

Functionele biodiversiteit
Door middel van bloemenstroken aan de perceelranden 
wordt biodiversiteit gestimuleerd. De creatie van een bij- 
vriendelijke tuin en nestplaatsen voor wilde bijen en vogels 
verhoogt de bestuiving en natuurlijke insectenbestrijding.

easyFlow®

Dankzij de ontwikkeling van het gesloten vulsysteem 
easyFlow® wordt de blootstelling van gebruikers en het 
milieu tot een absoluut minimum beperkt.

Phytobac®

Een aangepaste infrastructuur van het landbouwbedrijf  
met een speciale vul- en spoelplaats en een Phytobac® 
voorkomt afvloeiing naar het milieu.

Persoonlijke beschermingsmiddelen
De veiligheid van de landbouwer wordt verzekerd door het 
gebruik van persoonlijke beschermkledij (www.cropscience.
bayer.be/nl-NL/AgroServices/DressCode.aspx).

Bijenhotel
We ondersteunen de gezondheid van bijen met behulp van 
plaag- en varroabestrijding, voldoende aanbod van pollen 
en nectar, en een correct gebruik van gewasbeschermings-
middelen.

Partnerships
Bayer ForwardFarming brengt de vakkundigheid van 
verschillende partners samen in een allesomvattend systeem.

Geïntegreerde gewasoplossingen Proactief beheer Partnerships

Geschiedenis:
Landbouwbedrijf in handen van de familie Peeters sinds 
1890, eigendom van Jan en Josse Peeters sinds 1980.
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Hof ten Bosch
Duurzame landbouw op
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om topaardappelen te telen
Wat er nodig is

Op Hof ten Bosch worden premium aardappelen voor de chipsindustrie geteeld. Om aan de eisen van de verwer-
kende industrie te voldoen, moeten de gebroeders Peeters veel factoren nauwlettend in de gaten houden, zoals 
bodemvruchtbaarheid, watermanagement en kwaliteitsselectie van het zaad, naast slimme onkruid-, ziekte- en 
ongediertebestrijding, het optimale gebruik van meststoffen en de beste oogst- en opslagpraktijken.

“We moeten veel uitdagingen het hoofd 
bieden: veranderende weersomstandig-
heden, plagen en ziekten die de opbrengst 
bedreigen en bodemerosie. Bovendien 
maken consumenten zich steeds meer 
zorgen over voedselveiligheid en het milieu. 
En ja, samen met Bayer ForwardFarming 
proberen we deze zorgen weg te nemen!”
Josse Peeters, Hof ten Bosch

Tegenwoordig willen consumenten een schone aardappel, geel 
aan de binnenkant, met een gave schil en een gelijkmatige vorm. 
Bovendien heeft de chipsindustrie voor een optimale verwerking 
aardappelen nodig met een hoog zetmeelgehalte en een laag 
aandeel aan vrije suikers.

Vruchtbare gronden met een hoog watervasthoudend vermogen 
vormen de basis voor premium aardappelen. De vruchtbaarheid 
van de bodem wordt in stand gehouden door een vierjarige 
teeltrotatie en het gebruik van gele mosterd als groenbemester 
om voedingsstoffen toe te voegen en vast te zetten in de 
bewortelingszone.

Er zijn echter tal van externe factoren die van invloed zijn op de 
gezondheid van de gewassen, niet alleen op het veld, maar ook 
tijdens de opslag, die tot acht maanden kan duren, om nog maar 
te zwijgen van plagen en ziekten zoals bladluizen, Rhizoctonia of 
Phytophthora die een bedreiging vormen voor de opbrengst in 
termen van kwantiteit en kwaliteit. 

De gebroeders Peeters hebben een reeks maatregelen genomen 
om het risico van oogstverlies tot een minimum te beperken. Dit 
begint met de gewassen een gezonde start te geven door ze te 

beschermen tegen plagen en ziekten. Dit proces eindigt echter 
niet met de oogst. De beste opslagpraktijken zijn van cruciaal 
belang om verliezen tot een minimum te beperken.

Precisielandbouw – beslissingsondersteuning
 
Er zijn talloze hulpmiddelen op de markt, maar welke zijn echt 
effectief? Precisielandbouw is niet alleen het verzamelen van zoveel 
mogelijk gegevens, maar ook het gebruik van de juiste gegevens 
op het juiste moment. Daarom moeten Jan en Josse Peeters op 
zoek gaan naar hulpmiddelen die hun besluitvorming goed onder-
bouwen. De gebroeders Peeters installeerden een GPS op twee 
tractoren en richtten een weerstation in op het bedrijf dat een 
waarschuwingssignaal uitzendt wanneer de weersomstandigheden 
een verhoogd risico met zich meebrengen. Daardoor behandelen 
ze alleen tegen ziekten en plagen indien echt nodig.

De resultaten spreken voor zich. Door GPS-ondersteund spuiten 
en planten hebben de gebroeders Peeters de spuitoverlapping 
met bijna drie procent kunnen verminderen, wat neerkomt op  
44 hectare minder toepassing van gewasbescherming gedurende 
één jaar. Het GPS-ondersteund spuiten vermindert ook aanzien-
lijk de hoeveelheid gebruikte meststoffen, zaad en brandstof.
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Normaal gesproken geniet Hof ten Bosch van een gematigd 
klimaat. Maar zware regenbuien komen steeds vaker voor. De 
gebroeders Peeters merkten met bezorgdheid op dat deze 
regen voor een aanzienlijke hoeveelheid sediment en opbrengst-
verlies in de aardappelteelt zorgde. Sinds 2012 zetten ze 
veldproeven op om erosie aan te pakken. Dit deden zij door 
dwarse drempeltjes als anti-erosiedrempeltjes aan te leggen.

Concrete resultaten

Sinds het gebruik van deze methode blijft het water beter 
beschikbaar op het veld en vermindert de erosie met 90 % ten 
opzichte van velden zonder drempeltjes. Het bedrijf heeft ook  
een hogere opbrengst behaald van ongeveer drie ton per 
hectare, een stijging van 5 – 6 procent. Als gevolg van dat 
succes hebben Jan en Josse besloten om het systeem met 
drempeltjes over hun volledige aardappelareaal toe te passen.

met goede grond”
“ We zijn gezegend 

“...en dat willen we zo houden”, zegt Josse Peeters. 
“Daarom moeten we onze zanderige leemgrond met 
zorg beheren, vooral in het heuvelachtige gebied 
van ons landbouwbedrijf.”

Water
De bron van al het leven

Water wordt op landbouwbedrijven op vele 
manieren gebruikt. In veel regio’s is irrigatie 

essentieel voor de teelt van gewassen. 
Water wordt ook gebruikt voor andere 

landbouwactiviteiten, zoals het reinigen van 
sproeiers en andere machines.

Spuittoestellen hebben een aantal 
gevoelige onderdelen die goed onderhou-

den moeten worden. Het afspoelen van 
spuittoestellen na gebruik is daarbij van 

groot belang. Daarbij kunnen sporen van 
gewasbeschermingsmiddelen het spoel-

water verontreinigen. Maar hoe voorkomen 
we dat het spoelwater in de riolering 

terechtkomt?

In 2012 hebben de gebroeders Peeters een 
bioremediatiesysteem genaamd Phytobac® 

geïnstalleerd om rest- en spoelwater van 
behandelingsapparatuur te zuiveren.

Phytobac® is een eenvoudige manier om te 
voorkomen dat oppervlaktewater verontrei-

nigd wordt met spoelwater. Daarom wordt 
de spuitmachine gereinigd op een beton-

nen platform waar het afvalwater wordt 
opgevangen in een buffertank. Vervolgens 

wordt het via een bedruppelingssysteem 
verdeeld over een bak met substraat van 

aarde en stro. Micro-organismen in dit 
substraat breken de afvalstoffen biologisch 

af, waarna het schone water verdampt.

Water is een van onze meest waardevolle hulpbronnen. In feite 
is slechts drie procent van het water op aarde zoet. Een ver-
antwoord gebruik en behoud van water is in het belang van de 
landbouwer en het milieu.

“Water is van vitaal belang voor de land-
bouw en het is beperkt beschikbaar. Daarom 
moeten we er zorgvuldig mee omgaan.”
Jan Peeters, Hof ten Bosch

Phytobac op Hof ten Bosch

Phytobac-bak met mengsel van aarde en stro

Phytobac-druppelsysteem
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Het spreekt voor zich dat Jan en Josse 
Peeters de EU-richtlijnen naleven door vijf 
procent van hun akkerland te wijden aan 
ecologisch gunstige elementen, ook wel 
ecologische aandachtsgebieden genoemd.  
Volgens de Belgische wetgeving moeten 
er op elke boerderij minimaal twee 
maatregelen worden genomen om de 
biodiversiteit te vergroten.

Maar Jan en Josse Peeters gaan verder:

•  Gemengde hagen doen dienst als 
windscherm voor fruitteeltgewassen en 
verminderen drift bij de bespuitingen.

•  Bloemenstroken en gemengde hagen 
zorgen ervoor dat bestuivers en nuttige 
insecten het hele jaar voedsel hebben.

•  Er zijn nestkastjes voor kleine vogels en 
rustplaatsen voor roofvogels voorzien.

•  Insectenvallen worden gebruikt om een 
beeld te krijgen van de plaagdruk.

•  Er worden feromoonverspreiders 
geïnstalleerd om het paargedrag van de 
fruitmot te verstoren.

•  Aan de randen van de akkers worden 
bijenhotels geplaatst.

Hierdoor neemt de biodiversiteit op de 
boerderij toe en wordt de bestrijding van 
plagen geoptimaliseerd door middel van 
geïntegreerde gewasbescherming. De 
bijenhotels worden door de bestuivers 
zeer goed geaccepteerd.

De gebroeders Peeters hebben ook drie 
bijenkorven geplaatst en konden in 2019 
105 kilo bloesemhoning oogsten. Ze 
vulden het in kleine glaasjes en gaven er 
één als geschenk aan elke bezoeker van 
hun landbouwbedrijf.

“We zijn zo blij met onze bijen. Ze 
werken hard op onze boerderij!“
Josse Peeters, Hof ten Bosch

Overal waar nieuwe landbouwgrond wordt gecreëerd, gaat natuurlijke 
habitat verloren. Landbouwgrond beslaat vandaag de dag ongeveer drie 
procent van het aardoppervlak. Deze oppervlakte is nodig om de groeien-
de wereldbevolking te voeden. Op Hof ten Bosch proberen de gebroeders 
Peeters zoveel mogelijk natuurlijke leefomgeving te bieden.

Een B & B
voor bijen

Bijenhotel Bloemenstrook Feromoonval voor fruitmot
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landbouw vooruit te helpen

Bayer ForwardFarms zijn aangesloten op een 
netwerk van internationale en lokale samenwerkings-
partners. Het belang van deze partnerships wordt 
onderstreept door onze samenwerking met de Uni-
versiteit van Gent in België. Wetenschappers van de 
universiteit en Bayer hebben samen de leerstoel 
ForwardFarming gelanceerd met twee belangrijke 
aandachtspunten: precisielandbouw en biodiversiteit.

Weer, bodem, plantenvariëteit, ziekten, gewasbeschermingsmiddelen: tal 
van factoren beïnvloeden de kwaliteit van de oogst en de biodiversiteit. De 

leerstoel wil de landbouwers helpen de juiste keuzes te maken voor zichzelf 
en het milieu door de nieuwste wetenschappelijke gegevens om te zetten in 

concrete aanbevelingen.

Partnerships om de 
de eerste plaats

Veiligheid voor de landbouwers, hun werknemers en 
het milieu staat centraal in duurzame landbouw. Het 
waarborgen van een verantwoorde omgang met en 
toepassing van producten is een essentieel onder-
deel van de veiligheid in de landbouw. Door samen 
te werken met Bayer kunnen landbouwers leren en 
de beste praktijken toepassen om veilig te blijven 
werken en gezond voedsel te blijven produceren.

De gebroeders Peeters voelen zich steeds verantwoordelijk voor de 
veiligheid van de geproduceerde gewassen en voor het welzijn van 
de gebruiker. Daarom volgen ze uiteraard nauwgezet de instructies 
voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op het etiket.

Daarnaast is het dragen van de juiste persoonlijke beschermen-
de kledij een essentieel onderdeel van goede landbouwpraktij-
ken. Voor landbouwers biedt Bayer een online tool aan, 
genaamd BAYER DRESSCODE, met informatie over per-
soonlijke bescherming.

Bayer heeft ook een nieuw gesloten systeem ontwikkeld, 
easyFlow® genaamd, dat op het landbouwbedrijf wordt 
gebruikt. Met dit apparaat kunnen de gebruikers met 
gewasbeschermingsmiddelen omgaan zonder eraan  
te worden blootgesteld.

Veiligheid op 
Waarom sluit de Universiteit  
van Gent zich aan bij zo’n 
samenwerking? Wat zijn de 
voordelen?

De samenwerking biedt de Universiteit van 
Gent de kans om haar baanbrekende bevin-
dingen te implementeren op een operationeel 
landbouwbedrijf. Dat betekent dat onze voor-
stellen voor duurzame oplossingen klaar moeten 
zijn voor gebruik en een economisch voordeel 
moeten hebben. Het wordt een geweldige leer-
mogelijkheid voor de landbouwer, maar ook voor 
onze wetenschappers en studenten.

Hoe denkt u over een initiatief als Bayer ForwardFarming?

Bayer ForwardFarming heeft als doel de uitwisseling van agrarische kennis te vergro-
ten, verbeteringen in duurzame landbouw te realiseren en de communicatie tussen 
landbouwers en andere stakeholders te vergemakkelijken. De Universiteit van Gent 
ondersteunt dat initiatief en levert graag een bijdrage daar waar dialoog en onafhanke-
lijkheid van onderzoek noodzakelijk zijn.

Waar gaat de samenwerking tussen u en 
Bayer ForwardFarming over?

Deze leerstoel ondersteunt de gemeenschappelijke doelstelling van de Universiteit van Gent 
en Bayer om innovatief onderzoek rechtstreeks toegankelijk te maken voor de landbouwer. 
Door op een proactieve en constructieve manier kennis te leveren zal de landbouwer meer 
gebruikmaken van nieuwe, duurzame alternatieven die hem zullen helpen om de economische, 
ecologische en sociale uitdagingen van de huidige landbouw het hoofd te bieden.

Wat is de visie van de universiteit op duurzame landbouw?  
Hoe ziet u de landbouw in 2050?

Voldoen aan de wereldwijde vraag naar voedsel, vezels en brandstof is een belangrijke uitdaging 
voor de landbouw in de eenentwintigste eeuw. De Gentse Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen 
onderzoekt hoe deze uitdaging aan te gaan door een beter begrip te ontwikkelen van de complexe 
biologische, fysische en sociaaleconomische factoren die de landbouwsystemen vorm geven. Het 
onderzoek omvat bodemwetenschap, genetica, teeltsystemen, milieu-interactie, veehouderij en eco-
nomie toegepast op de landbouw. 
Wij bieden moderne agrarische hulpmiddelen en technologieën die landbouwers helpen om een groei-
ende bevolking te voeden en om voor onze planeet te zorgen.

Decaan Prof. Marc Van Meirvenne
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Intelligente beeldvorming Monitoring van het veld met dronetechnologie

met innovatie
Doorgaan 

Zolang er landbouw is, is er landbouwinnovatie. Van 
teeltrotatie en akkerterrassen tot de uitvinding van de 
tractor: grote en kleine innovaties hebben de landbouw 
sterk doen evolueren. Bayer ForwardFarms zoals Hof 
ten Bosch zijn plaatsen waar het beste van moderne, 
regionale landbouwinnovaties wordt gecombineerd om 
ervoor te zorgen dat een bedrijf nog generaties lang 
meegaat. Dankzij een combinatie van holistische, 
innovatieve landbouwpraktijken hebben de gebroeders 
Peeters constant, jaar in jaar uit, een indrukwekkende 
opbrengst van 45 – 50 ton/ha aardappelen van topkwali-
teit geproduceerd, terwijl de opslagverliezen op het 
bedrijf elke maand tot een minimum worden beperkt.

De gebroeders Peeters vertrouwen onder andere op de 
volgende vooruitstrevende en beproefde praktijken om 
Hof ten Bosch vooruit te helpen:

•  Gewasbescherming en geïntegreerde oplossingen die 
chemische en biologische producten combineren om 
gewasopbrengst en kwaliteit te beschermen.

•  Beslissingsondersteunende systemen die gebruikma-
ken van de nieuwste inzichten op het gebied van 
weersomstandigheden, onderzoeksresultaten en 
gewasbescherming om ervoor te zorgen dat belangrij-
ke beslissingen worden genomen op grond van alle 
beschikbare gegevens.

•  Gecombineerde technieken zoals planten en aanaar-
den, maar ook nieuwe gereedschappen zoals anti-drift 
spuitdoppen, die oppervlakte-erosie en drift verminderen.

•  GPS-navigatiesystemen in tractoren die het planten, 
bemesten en sproeien mogelijk maken om vier 
procent op het gebruik van meststoffen en gewasbe-
schermingsmiddelen te besparen.

Deze praktijken, in aanvulling op andere innovatieve 
ontwikkelingen zoals de Phytobac-technologie (zie 
pagina 9), betekenen belangrijke stappen in de richting 
van een verdere ontwikkeling van de landbouw. Samen 
positioneren deze ontwikkelingen landbouwbedrijven 
als Hof ten Bosch als voorlopers in de duurzame, 
moderne landbouw. De Duurzame Ontwikkelingsdoel-
stellingen voor 2030 van de Verenigde Naties zijn speci-
fiek gericht op duurzame voedselproductie als doel 
voor de komende jaren. Landbouwbedrijven als Hof ten 
Bosch zullen essentieel zijn om dit ambitieuze, maar 
haalbare doel te bereiken.

in de praktijk

Duurzame   
landbouw

//  Geïntegreerde gewasoplossingen met kwalitatief hoogstaande zaden en (chemische en biologische) 
gewasbeschermingsmiddelen om de opbrengst en de kwaliteit van de landbouwteelten te beschermen. 
Deze oplossingen worden ondersteund met op maat gemaakte diensten, gaande van agronomische 
voorlichting, velddemonstraties, diagnostische en waarschuwingssystemen tot documentatie.

//   Proactief beheer met het oog op het verzekeren van de productkwaliteit, het beschermen van de 
menselijke gezondheid en het in stand houden van het milieu. We bieden opleidingen aan voor een 
beter gebruik en toepassing van onze producten, om mogelijke risico’s voor mens en milieu te 
minimaliseren.

//  Partnerships om de levenskwaliteit voor landbouwers en de maatschappij te verbeteren. Partnerships 
die alle spelers in de productieketen verenigen en helpen om de mogelijkheden voor samenwerking in de 
moderne landbouw ten volle te benutten.

Op Bayer ForwardFarms demonstreren landbouwers en Bayer  
experts innovatieve oplossingen voor duurzame landbouw, bestaande 
uit drie componenten:

Partnerships

Partnerships

Proactief beheer

Proactief beheer

Zaden
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Contact 

Bayer CropScience SA-NV
J.E. Mommaertslaan 14
1831 Diegem (Machelen)
België

E-mail: cropsciencebelgium@bayer.com

www.cropscience.bayer.be
www.forwardfarming.be
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Bedrijf

Hof ten Bosch
Josse and Jan Peeters

de Limburg Stirumlaan 66
3040 Huldenberg
(Vlaams-Brabant)
België

Bezoek onze website voor meer informatie: 

www.forwardfarming.com

Volg ons op sociale media:

Bayerbe
#ForwardFarming

Bayer4CropsBE
#ForwardFarming

Bayer CropScience Belgium


