
 

 

 

 

Over het bedrijf 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het kleinschalige melkveebedrijf van Peter van den Bosch ligt tussen de natuurgebieden de Maashorst en de 

Bedafse Bergen. Het bedrijf wordt sinds 1860 door de familie op extensieve manier gerund. Vader Wim van 

den Bosch is heel bewust nooit met de intensivering van de landbouw meegegaan, omdat hij hier op een 

kleinschalige manier wilde blijven boeren met oog voor de natuur. Op het bedrijf wonen nu Wim en Annie 

samen met hun beoogde opvolgers Peter, Debby en hun kinderen Ties en Pim. Samen vormen ze de 

maatschap Van den Bosch V.O.F.  

 

Robuuste koeien 

Van den Bosch heeft gekozen voor het dubbeldoelras van Fleckviehkoeien. Het ras is robuust en kan goed 

overweg met ruwvoer van extensief beheerd grasland. Momenteel heeft de familie 25 melkkoeien en 9 stuks 

jongvee. De koeien hebben een gemiddelde melkproductie van 7.500 kg per koe per jaar. Jaarlijks wordt er 

160.000 a 170.000 kg A2A2/ VLOG melk aan Friesland Campina geleverd. Dit gebeurt allemaal nog in een 

eenvoudige 2 x 3 melkstraat. Ook met krachtvoer zijn ze bescheiden. Zo krijgen de koeien ongeveer 4 kg 

krachtvoer per 100 kg melk. 

 

Opppervlakte 

De familie Van den Bosch heeft iets meer dan 13,5 ha in eigendom, volledig huiskavel en grenzend aan de 

terreinen van Staatsbosbeheer. Hiervan is 12 ha kruidenrijk grasland en 1,5 ha akkerland met voerderbieten 

en maïs dat in rotatie is met grasland, eens in de 4 à 5 jaar. Daarnaast pachten zij 4,68 ha van Staatsbosbeheer 

voor de beweiding van jongvee en hooiwinning. Weidegang neemt een belangrijke plaats in de 

bedrijfssturing in: de koeien lopen gemiddeld 9 uur per dag buiten en dat zo’n 280 dagen per jaar. Omdat het 

bedrijf al zo’n extensieve bedrijfsvoering heeft, sluit dit naadloos aan bij het beheer en de ambities van 

Staatsbosbeheer.  

 

 

Bedrijfsnaam Van den Bosch v.o.f. 

Ondernemer Peter van den Bosch 

Type bedrijf Melkveehouderij 

Provincie Noord-Brabant 

Adres Sonhofweg 2, 5406 VA Uden 

Telefoon 06 17164532 

Website/email petervdbosch100@hotmail.com 

Team Staatsbosbeheer Noordoost-Brabant, Maashorst 

Contactpersoon pacht Marc Poulussen, tel. 0412-475111 

Contactpersoon programmateam Theo Bakker 0653640888 

  

Bedrijfsoppervlakte  

 Eigen grond 13,5 ha. 

 Pachtgrond Staatsbosbeheer 4,68 ha. 

 Pachtgrond Staatsbosbeheer 
optimale oppervlakte 

23,5 ha. 

Van den Bosch v.o.f. 



Houtzagerij 

Naast de boerderij heeft Peter van den Bosch nog een kleine houtzagerij. Hier worden oude bomen uit de 

omliggende terreinen verzaagd tot onderdelen voor meubelen. Dit gebeurt voornamelijk in de 

wintermaanden voor een aanvullend inkomen. 

 


