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Online-bijeenkomsten…teams, zoom, google meet, etc. We hebben er nog niet eerder zoveel
mee te maken gehad als in de afgelopen twee jaren. Voor ons allemaal toch een manier om
met elkaar in contact te blijven en invulling te geven aan onze activiteiten. We zijn er allemaal
een stuk handiger in geworden…. In 2021 hebben we dan ook niet afgewacht, zoals in 2020
wanneer we weer meer ruimte zouden krijgen om fysiek bij elkaar te kunnen komen, maar
gelijk een aantal online-bijeenkomsten georganiseerd. De opkomst was vaak ongekend
goed, 70-100 deelnemers per bijeenkomst waren geen uitzondering, waarbij ook het online
bijwonen van bijeenkomsten voor veel leden een gewoonte werd. Verderop in dit jaarverslag
leest u hoe we invulling hebben gegeven aan de bijeenkomsten.
We hebben toch deze zomer een fysieke bijeenkomst gehad in het veld. Een mooie opkomst
rondom het thema zomerstalvoeren. Een werkwijze van voederwinning en benutten van
vers gras, waar veel leden toch weer nieuwsgierig naar waren. Wat levert het op en is dit een
manier om meer eiwit van eigen land te krijgen.
In 2021 hebben we geprobeerd om samen met oud-bestuurders van Niscoo terug te blikken
op de afgelopen 10 jaar. Dit is helaas door Covid niet gelukt in 2021, maar heeft in maart van
dit jaar plaats. We zullen in 2022 evalueren of we op de gewenste wijze invulling geven aan
de coöperatie Niscoo. We komen hier volgend jaar bij u op terug. In 2021 hebben we in goed
overleg tussen het bestuur en Henk Westerhof, onze externe adviseur, besloten dat we als
bestuur meer taken zelf op gaan pakken. Henk is al sinds de oprichting van Niscoo betrokken
als adviseur en heeft veel werk gedaan voor onze coöperatie, dank daarvoor. Het bestuur
heeft de keuze gemaakt om Henk zijn taken gezamenlijk als bestuur op te pakken met
ondersteuning van onze communicatieadviseur.
Gelukkig lijkt het erop dat we onze bijeenkomsten in 2022 weer volop fysiek kunnen doen, al
zullen we wel vaak de mogelijkheid blijven bieden om ook online aan te sluiten.
Gerben Smeenk
Voorzitter Niscoo

De kennisdeling in
de winter moest
opnieuw online. Met
drie intressante
avonden is dit
goed gelukt! Op de
volgende pagina de
onderwerpen en de
QR code die verwijst
naar de video. Even
scannen en je kijkt
de bijeenkomst
terug. Uiteraard ook
op de site terug te
vinden:
niscoo.nl/video/
webinar

Jaaroverzicht 2021
KENNISDELEN ONLINE:
1 februari - Van wie is het water: De stand van het water.
Marleen van Rijswick is hoogleraar Europees en nationaal waterrecht en leidt het Utrecht
Centre for Water, Oceans and Sustainability Law. Haar onderzoek is breed en richt zich
op grensoverschrijdende samenwerking binnen stroomgebieden, bescherming tegen
overstromingen, waterkwaliteit, adaptatie aan klimaatverandering, stedelijk waterbeheer en
de zoetwatervoorziening. Tijdens de lezing ging ze in op: wat is de stand van het water, hoe is
de verdeling, is er in de toekomst nog wel voldoende zoet water, en wat als dat niet het geval
is? Welk perspectief is er voor de sector en wat komt er aan uitdaging op ons af. Welke impact
heeft omgeving op de beschikbaarheid en regelgeving in de toekomst voor gebruik van water.
En hoe groot is de invloed van de klimaatcrisis.
Spreker
• Prof. mr. Marleen van Rijswick

23 februari: Betere mest voor duurzame bodem
Het houdt de sector al jaren bezig, mest. Gaat het niet over beleid, dan is het wel de kwaliteit
die centraal staat. Niscoo ging in gesprek met twee ondernemers die hun eigen pad volgen
bij de keus van een stalsysteem. Thomas Dijkstra zou kiezen voor een mestvergister, tot
hij gaande zijn oriëntatie de bodem centraal stelde. Dat maakte dat hij koos voor een
strosysteem. Spannend, wat het resultaat is niet direct zichtbaar, dit vergt een lange adem.
Jan Pieter van Tilburg koos voor een systeem op basis van het terugkoelen van mest. Dit
heeft o.a. een verrassend effect op de uitstoot van methaan.
Spreker:
• Thomas Dijkstra
• Jan Pieter van Tilburg
10 maart: Van wie is het water: Invloed op verzilting op nationale én mondiale schaal
Verzilting is al jaren hét terrein van Arjen de Vos. Met zijn onderneming Saltdocters is hij
wereldwijd actief op dit thema. Tijdens de Niscoo-avond schetste hij hoe groot het probleem
van verzilting nu is, maar ook voor in de toekomst. Dit in nationale en internationale context.
Hij ging o.a. in op de invloed van drainage en beregening vanuit het perspectief van de
watersituatie en gewassituatie. Natuurlijk kwamen ook oplossingen aan bod.
Spreker:
• Arjen de Vos

Jaaroverzicht 2021
KENNISDELEN OP LOCATIE:
14 juli: Balanceren tussen water en opbrengst
Een praktische kennisbijeenkomst over zuinig beregenen en waterkwaliteit in de teelt van
(zetmeel)aardappelen. Dit vond plaats op de boerderij van René Speelman in Exloermond.
Daar liggen proeven met verschillende soorten water: kraanwater, oppervlaktewater bij
perceel, grondwater met hoog ijzer, oppervlaktewater met hoog natrium, druppelirrigatie en
geen watergift. Dit met als doel om te onderzoeken waarom (zetmeel)aardappelen sneller
afsterven na beregenen, hoe je optimaal beregend met behulp van vochtsensoren en een
vergelijking tussen opbrengst en watergift tussen standaard beregening en druppelirrigatie.
De bijeenkomst is in samenwerking met BO Akkerbouw en Delphy.

08 september: Sturen met stalvoeren
Een kennisbijeenkomst over zomerstalvoeren. Vers
gras voeren in de stal, er is veel over te doen. Met
oog op eiwit van eigen land en minimaal verlies van
voedingstoffen ten opzichte van kuilvoer zou dit wel
eens de methode kunnen zijn voor veel boeren in de
toekomst. Maar zonder vakmanschap ben je nergens.
Daarom namen we u mee naar een bedrijf waar ze
zomerstalvoeren al enkele decennia doen.
Deze middag waren we te gast bij Minne Jansma in
Tersoal. Minne ging het veld in om meer te vertellen
over hoe hij zomerstalvoeren toepast, het creëren van
groeitrappen, de ideale lengtes van maaien en hoe
hij de bemesting aanpakt. Aansluitend ging Andries
Jan de Boer van 3D Agro Advies in op het financiële
plaatje. Is het voor elk bedrijf rendabel, en waarom is het
interessant voor het bedrijf van Minne.
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