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Voor u ligt het jaarverslag van Coöperatie Niscoo. Terugkijken naar 2020, een jaar waarin we 
als Niscoo behoorlijk belemmerd zijn in het uitvoeren van onze activiteiten als gevolg van de 
beperkingen door Covid-19. We hebben een aantal bijeenkomsten online georganiseerd, dat 
was voor ons allemaal wennen. Toch zagen we voor enkele bijeenkomsten veel belangstelling 
en een forse opkomst.

De coronatijd heeft ons laten inzien hoe belangrijk kennis/ netwerkavonden zijn.  Doordat 
veel bijeenkomsten weg vielen ontstond er een leegte in agenda’s. Vaak werd dit eerst wel als 
relaxed ervaren, maar verloop van tijd door velen als een gemis van contacten. 
Op 15 november hebben we onze ALV, met als thema “Waterstof een kans voor de landbouw”. 
We denken met dit onderwerp een goede aftrap te doen van het nieuwe seizoen. 

Ik hoop u zo spoedig weer te mogen ontmoeten op een van onze bijeenkomsten, nodig u 
van harte uit voor onze ALV, die ook digitaal is bij te wonen en wens u voor 20201/22 een 
leerzaam jaar toe. Laten we hopen dat de coronabeperkingen minimaal blijven en dat wij onze 
bijeenkomsten dit seizoen gewoon fysiek kunnen blijven doen. Voor nu veel leesplezier in dit 
jaarverslag.

Gerben Smeenk

Voorzitter Niscoo 

In 2020 een primeur, 
de eerste online 
kennisbijeenkomst, 
ingegeven door de 
maatregelen rondom 
corona. En wat 
bleek, met 57 kijkers 
was de webinar 
Muizenschade 
een succes. Alle 
webinars kijk je terug 
op niscoo.nl/video/
webinar



Jaaroverzicht 2020

29 januari:  Niscoo bestuurdersbijeenkomst over financiering van de 
coöperatie: Hoe financieren we de coöperatie in de toekomst?

In een coöperatie zijn de leden (als eigenaar) onmisbaar voor de 
financiering van het coöperatieve bedrijf. Veel van ‘onze’ coöperaties 
worden steeds groter en kapitaalsintensiever, terwijl het aantal leden 
afneemt. Blijft dit op deze wijze wel financierbaar? Tijdens de avond 
stonden actuele vragen centraal die van groot belang zijn voor de 
toekomst van onze coöperaties. Met interessante discussies onderling.

Sprekers
• Erwin Wunnekink is lid van de RvC van For Farmers NV
• Gerard Backx is directeur van HPZC

3 februari: Akkerbouw op eigen kracht

Een avond over alternatieven voor het huidige akkerbouwmodel, waarbij 
systeemefficiëntie centraal stond. De Nederlandse akkerbouw
wordt gekenmerkt door het input-output model. De hoge productie
is succesvol, echter het model kent ook nadelen. Wat is het
alternatief: een akkerbouwmodel waarbij de input-output minder
dominant is en met geoptimaliseerde interne stromen. In 2012 is een 
experiment gestart op proefbedrijf Kollumerwaard met een biologische 
akkerbouwvruchtwisseling die volledig draait op eigen gewonnen stikstof.

Spreker:
• Geert-Jan van der Burgt, Onderzoeker Bodem en klimaat

12 februari: Blijver kans voor de stopper! Financiering van de toekomst?

De komende jaren stoppen veel landbouwbedrijven. En de meeste blijvers
blijven groeien. Beide hebben te maken met financiële uitdagingen. Hoe 
krijgt de stopper op zijn vermogen nog een acceptabel rendement en hoe 
krijgt de groeier zijn groei gefinancierd. Is het praktisch mogelijk om deze 
twee uitdagingen te combineren? En wat is dan de rol van de bank hierin? 
Tijdens deze interactieve avond kwamen veel interessante suggesties op 
tafel. Inspiratie genoeg.

Spreker:
• Dhr. Arjan Ausma van Farmers Funding

3 augustus: Muizenschade, reageren of anticiperen...?
Wat vertelt de muis ons over de bodem…?

De veldbijeenkomst ging over muizenschade en vond op twee locaties 
plaats: Leeuwarden en Noordbroek. Deelnemers gingen het veld in, op 
een perceel waar de muizen behoorlijke hadden huis gehouden. Er was 
tijdens deze middag veel ruimte voor discussie over de verschillende 
variabelen waar je mee te maken hebt in muizenschade. De vraag daarbij; 
is er wat aan te doen, of moeten we het laten gebeuren? In december 
volgde een vervolg op deze dag. 

Spreker:
• René Jochems
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Bestuur:
Gerben Smeenk: Voorzitter

Piet Jan Thibaudier: Vice-voorzitter 
Andries Jensma: Penningmeester
Jos Langhout Breemer, secretaris

Detmer Wage: algemeen lid
Ondersteuning:

Henk Westerhof, bestuursadviseur - relatiemanager
Alice Leijten, Communicatie 

Bent u agrarisch ondernemer en wilt u lid worden van
Niscoo? Meld u aan op de site, of neem contact op.

Contactgegevens

Postbus 70 8440 AB Heerenveen
E: info@niscoo.nl (contact bij voorkeur via ons mailadres.)
I: www.niscoo.nl
T: 06-19959753
Social: @niscoo

2 december: Muizenschade, reageren of anticiperen...? - online

Op 2 december was Jochems opnieuw te gast om over het 
thema muizenschade, wat vertelt de muis ons over de bodem? 
Dit keer was de bijeenkomst in digitale vorm. René deelde zijn 
analyse en gaf handvatten hoe met muizenschade om te gaan. 
De verhouding tussen verschillende elementen in de bodem is 
cruciaal. Aan de orde kwam ook de invloed van de grondsoort Aan 
de hand van praktijkvoorbeelden en onderzoek ging René online in 
gesprek.

Spreker:
• René Jochems
    

Scan de QR code om de webinar terug te kijken ->


