DE FAMILIE ONNES TEELT
NATUURINCLUSIEF

Op het bedrijf van Cors Onnes en zijn zoon Leendert Jan, portefeuillehouder
akkerbouw in het NAJK-bestuur, heeft de natuur een bijzonder plekje. De familie
boert in het Oldambt natuurinclusief. Van de 120 hectare is meer dan 10% in
gebruik voor natuurdoeleinden.
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vertelt Cors. “Dat waren we wel van
plan, maar eind oktober hebben we de
groenbemester toch maar ondergeploegd,
omdat het te nat was. Je neemt dus wat
risico, ook omdat je onder nattere omstandigheden wintertarwe moet zaaien.
Het ene jaar pakt het goed uit, het andere
niet. Maar tot nog toe hebben we er geen
spijt van dat we het zo doen.”
Leendert Jan: “Wij kijken liever naar de
langere termijn. Ik wil hier zeker dertig,
veertig jaar door. Daarvoor moet de
bodemkwaliteit op zijn minst hetzelfde
zijn, maar liefst beter.” Cors: “Zoals we in
het verleden bezig zijn geweest, ging ten
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Op de Oldambtster klei moeten de bieten
‘Geen spijt van niet-kerende grondbewerking’

al heel vroeg in de campagne de grond

Ton Schönwetter

nummer 6 | december 2019 cosunmagazine

11

