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Beste leden Niscoo,
Voor u ligt het jaarverslag van Coöperatie Niscoo. Terugkijken naar 2019, een jaar waarin we
nog volop naar bijeenkomsten gingen en geen risico’s zagen in het dicht naast elkaar zitten
of staan. De corona heeft er toe geleidt dat we vanaf maart onze activiteiten moesten staken.
Dat is ook de reden dat we de alv nu pas organiseren.
De huidige coronatijd legt meer de nadruk, dat we inzien hoe belangrijk kennis/ netwerkavonden zijn. Nu soms meerdere weken elke avond thuis, de wereld wordt klein. Gezond
blijven en samen de pandemie onder controle krijgen is natuurlijk eerst wel het belangrijkste,
maar wel kijken we uit naar weer een gezellige Niscoo avond. De ALV is een eerste avond die
we digitaal doen. Als spreker hebben we Jaap Bouma, vermogensbeheerder van Niscoo. Hij
zal ons meenemen in de economie van vandaag en wat de Corona, maar ook de verkiezingen
in Amerika hier voor een invloed op hebben.
We zullen binnenkort een tweede digitale bijeenkomst organiseren, maar gaan pas echt
weer “los” als we weer fysiek bij elkaar kunnen komen. Als bestuur zijn we bezig met nieuwe
ideeën.
Ik hoop u zo spoedig mogelijk weer te mogen ontmoeten op een van onze bijeenkomsten,
nodig u van harte uit voor onze digitale ALV en wens u voor 2020/2021 een leerzaam jaar toe.
Voor nu veel leesplezier in dit jaarverslag.
Gerben Smeenk
Voorzitter Niscoo

Terugblik ALV 2019
De ALV over het jaar 2018 vond plaats
op 12 maart 2019. Na het ALV-gedeelte
stond het thema: Hoe China de wereld
veroverd, Kans of bedreiging voor de NLLandbouw centraal. Onderneemster en
wereldzakenvrouw van het jaar Marion
Tjin-Tham-Sjin kwam vertellen over
hoe China de wereld veroverd. Welke
strategische keuzes van het land hieraan
ten grondslag liggen en welke rol China
speelt in de ontwikkeling van landbouw in
binnen- en buitenland. Een volle zaal met
een razend interessant verhaal!

Jaaroverzicht 2019
11 februari: Akkerbouw zonder Kunstmest.
Jan Feersma Hoekstra ging in gesprek over de kunst van het weglaten
van Kunstmest. Kan dat eigenlijk wel, en wat mist de teler dan precies?
Jan richtte zijn blik op de toekomst, hoe staat de agrarische wereld
er over 10 jaar voor, is de kringlooplandbouw een gemeengoed en is
kunstmest verledentijd? Én kunnen we eigenlijk wel zonder kunstmest,
wat betekent dat voor de toekomst?
28 februari : Feiten en fabels rondom CO2
Hoe omvangrijk is de klimaatopdracht voor de landbouw
Een kennisbijeenkomst over CO2. Welke gevolgen heeft de
landbouwparagraaf in het klimaatakkoord voor onze bedrijven?
Onderzoeker verbonden aan de WUR: Jan Peter Lesschen was de eerste
spreker van de avond. Hij heeft meer dan 10 jaar onderzoekservaring op
het gebied van milieu, landgebruik, landbouw, broeikasgasemissies en
modelleren op regionale schaal. Zijn inleiding ging over de korte- en lange
koolstof kringloop en de footprint. Hij geeft zijn visie op het vrijkomen
van lachgas en de factoren die een werkelijke rol spelen bij de uitstoot
van methaan. Wat weten wij wel, waar is onduidelijkheid over, en welke
mogelijkheden zijn er?
Erik Jansen nam als tweede spreker het woord en ging specifiek in
op de problematiek veenweidegebied. Hij is innovatiemanager bij
het Veenweideninnovatiecentrum in Zegveld en coördinator van een
community of practice rond onderwaterdrainage bij het Nationaal
Kennisprogramma Bodemdaling. Aan de hand van praktijkvoorbeelden
laat hij zien welke maatregelen er zijn om broeikasgasemissies
uit veenbodems te beperken. Hij put o.a. uit onderzoeken naar
onderwaterdrainage, drukdrainage en natte teelten.
6 maart: Bestuurdersbijeenkomst
De druk op bestuurswerk, hoe doe je het goede?
Spreker deze avond was Piet Boer, voorzitter van Stichting Zorg om Boer
en Tuinder. De Stichting Zorg om Boer en Tuinder heeft veertig vrijwilligers
door het hele land die met boeren en tuinders praten. Daarmee verlagen
zij de drempel voor de ondernemers in de sectoren om naar professionele
hulpverlening te stappen.
Als bestuurder heb je te maken met de ongezouten mening van de leden.
De nuance daarin ontbreek nog wel eens. Kritiek, gemopper en een
persoonlijke aanval maken we allemaal mee. Hoe pak je dat nou handig
aan, wanneer kun je het nog negeren, en op welk niveau moet je er wel
serieus iets mee doen. Het kan belemmerend werken voor uw eigen
bestuurswerk én het vinden van nieuwe bestuursleden.
27 februari: Bestuurdersbijeenkomst
Hoe houdt u de coöperatie scherp op de ontwikkelingen in de
supermarktwereld. Wie is in de lead
Cees Leijten was deze avond te gast. Hij is verantwoordelijk voor de
inkoop van groenten en fruit bij Bakker Barendrecht, de inkooporganisatie
van o.a. Albert Heijn. Hij houdt zich bezig met het groente segment
smaakmakers, steen fruit en de maaltijdboxen van AH. Leijten gaf een
inkijkje in hoe het inkoopproces er achter de schermen aan toe gaat.
Welke eisen Albert Heijn stelt en wat de invloed is van de telers. Planet
Proof en de visie van Schouten kwamen tijdens de avond ook aan bod.
Dit resulteert o.a. in de een nauwere samenwerking met de teler, de
ontwikkeling van de buitenbeetjeslijn en positionering van lokale teelt.
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Foto: Melk van het Noorden nr. 29
23 mei: Optimaal benutten 3e bladstadium grasland
Praktische tips voor succesvol graslandmanagement
Australiër Ivor Awty, uitvinder van de elektronische graslandmeters, de Pasture Readers,
was te gast deze bijeenkomst. Volgens Awty begint goede weidegang met vruchtbaar land
met een goede toestand van fosfaat, PH en voldoende goede grassen. ‘Als je dat up to date
hebt en houdt, ga je aan de slag. Verdeel je weidepercelen in verschillende stukken. Dat kan
eenvoudig met behulp van stroomdraad. Liefst deel je het zo in dat alle percelen de grootte
hebben voor voldoende grasaanbod voor één shift tussen twee melkbeurten. Praktisch
gezien niet, dan maak je het zo dat de koeien er maximaal driemaal achter elkaar terugkomen.
Inscharen doe je als het gras het driebladstadium heeft bereikt. Wordt het gras langer en
komt het in het vierbladstadium, dan sterft het onderste eerste blad af. Dit zorgt dan nog wel
voor vulling in de koeienpens, maar niet meer voor voederwaarde. En dat is zonde.’
De bijeenkomst vond plaats bij melkveehouderij Kooistra in het Friese Wirdum.
15 augustus: Extensief 1 op 2 telen
De middag vond plaats bij Gerko Kaput, hij heeft een eigen visie op het
telen van akkerbouwgewassen op zijn gronden, variërend van zware
kleigrond tot veenkoloniale gronden. De kern is eenvoudig: de balans van
de bodem herstellen door aanpassingen van grondbewerking,
teelt en bemesting. Zo ploegt Kaput bijvoorbeeld met een ecoploeg en
zijn er een jaar rond gewassen te vinden op het bedrijf, in de winter zijn
dit groenbemesters en wintergraan. Hij experimenteert met mechanische
onkruidbestrijders en gaat bewust om met bemesting. Na de presentatie
volgde een excursie over zijn bedrijf met o.a. een demonstratie met de
ecoploeg.
Theo Mulder van MulderAgro en voorzitter van de stichting Symphony of
Soils, sloot de ochtend af met een presentatie over bodemgezondheid en
kringloopbenadering.
18 september: Bemesting en waterkwaliteit
We draaien al jaren aan de knoppen voor stikstof en fosfaat met ons
landbouwbeleid. Maar resultaten blijven uit. Hoe kan dit? Dit was de
aanleiding voor onderzoek dat door het NMI in opdracht van Wetterskip
Fryslân en Mesdag Zuivelfonds. Tijdens deze bijeenkomst stond dit
onderzoek centraal. In het onderzoek gaat het over twee vragen: Is
de herkomst van de vervuilingsbronnen goed in beeld en met welke
maatregelen valt het beste te sturen op de stikstof- en fosforbelasting
van het water? Gerard Ros van het NMI leidde de avond in. Vervolgens
was er veel ruimte voor dialoog en discussie.
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06 november: Als de rente al ergens heen gaat is het naar beneden
Te gast was Edin Mujagić, hoofdeconoom bij OHV Vermogensbeheer, over
de kansen en bedreigingen van de huidige financiële markten. Centraal
stond o.a. de lage rentestand en de financiële vooruitzichten de komende
jaren. Edin Mujagić, auteur van o.a. Geldmoord ging in op de dynamische
financiële wereld. Hij is macro- en monetaireconomisch analist en volgt al
jaren de rol van de centrale banken.
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