Jaarverslag 2018
Voor u ligt het jaarverslag van Coöperatie Niscoo. Het was een jaar waarin we veel bij de kop hebben
gehad en zo veel nieuwe inspiratie hebben opgedaan. Niscoo wilde in 2018 o.a. bijdragen aan kennis op
het gebied van kringlooplandbouw, bodem en gewasmetingen. Gezien de opkomst van de bijeenkomsten
en de respons daarna, zijn we daarin geslaagd. Op onze website zijn van een aantal bijeenkomsten links
te vinden naar videoregistraties van de avonden. Kijk op www.niscoo.nl/video. Verderop in dit jaarverslag
leest u meer over onze activiteiten afgelopen jaar.
Wat ik graag wil benoemen in het voorwoord, is dat wij afgelopen jaar voor het eerst een veldbijeenkomst
hebben georganiseerd in Groningen. In Wedde, bij ons bestuurslid Demer Wage. Hier stond de bodem
centraal en de wijze waarop we die bewerken. In samenwerking met HLB hebben we een informatieve
bijeenkomst neergezet. De opkomst was goed met voor Niscoo veel nieuwe gezichten. We willen ons ook
buiten Friesland profileren, om zo Drenthe en Groningen te betrekken bij de activiteiten van Niscoo.
De kennisbijeenkomsten, bestuurdersbijeenkomsten, het ondernemerspakket en het sprekersfonds
worden steeds beter gevonden. Echter, het kan altijd meer. Ik nodig u als lid en belangstellende dan
ook uit om ook in de toekomst onze bijeenkomsten te blijven bezoeken, gebruik te blijven maken van
onze ondersteuning, maar ook om ideeën aan te dragen voor kennis- of bestuurdersbijeenkomsten in
2019/2020.
Voor 2019 hebben we wederom de bodem en het kringloopdenken als thema centraal staan. Ik hoop u te
mogen ontmoeten op een van onze bijeenkomsten en wens u voor 2019 een leerzaam jaar toe. Voor nu
veel leesplezier in dit jaarverslag.
Gerben Smeenk
Voorzitter Niscoo

Bekijk de bijeenkomsten op video
In samenwerking met CIV
Veehouderij is de bijeenkomst over
Kringlooplandbouw opgenomen.
Op de website www.niscoo.nl/
video kunt u de bijeenkomst terug
kijken. Daar vindt u ook de andere
registraties van bijeenkomsten.
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Activiteiten 2018
11 januari: Verbinden van sector en samenleving in deze nieuwe tijd!
In januari was René Schepers te gast. De avond stond in het teken van invloed op
de omgeving én communicatie met de omgeving. René Schepers is initiatiefnemer
van Wakker Boer. Met dit initiatief geeft hij een extra impuls aan het ‘Boeren in
de Nieuwe Tijd’. Op een positieve manier stimuleert hij de verbindingen tussen
sector en samenleving. Onder het motto ‘Gewoon Doen!’ onderneemt Wakker Boer
concrete doe-activiteiten. Het was een dynamische avond met veel ideeën voor
een beter verbinding tussen boer en burger.

15 januari: Een volle stal of een volle portemonnee
In januari ging de avond over fosfaatrechten. Spreker Sieto van Houten
presenteerde de kansen, bedreigingen en durfde ook de sociale kant van
onze sector te benoemen Met het fosfaatrechtenstelsel komt er veel op de
melkveehouderij af. Dus Sieto kon op een volle zaal rekenen. Zijn presentatie vindt
u op de website van Niscoo. Dan kunt u de informatie nog eens rustig nalezen:
www.niscoo.nl/nieuws/presentatie-fosfaat-van-sieto-van-houten

06 februari: Beter gras met minder en ruimte voor meer
Twee sprekers betrokken bij het project Grass4Farming verzorgden de avond
over precisielandbouw in gras. Christel Thijssen en Tamara Wind gingen in op de
centrale vraag in dit project: hoe kunnen we met behulp van moderne techniek
met minder meststoffen minimaal dezelfde hoeveelheid én kwaliteit gras van een
perceel halen. En wat levert dat op in de portemonnee. Een informatieve avond
over gewasmonitoring bij grasopbrengsten, met veel praktische tips.

19 februari: Pootgoed uit zaad
Rien van Bruchem hield tijdens de avond een betoog over pootgoed uit zaad.
Hij stelde de Noordelijke pootgoedtelers enigszins gerust door te zeggen dat de
hybride aardappel uit zaad niet geschikt is voor de Nederlandse akkers. Of het voor
de toekomst ook een bedreiging kan zijn is lastig te zeggen.
Lees verder op het verslag van deze avond.

14 maart: Besturen over generatiekloof heen
Bestuurdersbijeenkomst
Elk seizoen organiseert Niscoo 3 bestuurdersavonden speciaal voor bestuurders
van een coöperatie. Deze keer ging het over de verschillende generaties in één
bestuur. Voor elke bestuurder waarschijnlijk herkenbaar: verschillende generaties
leveren verrassingen op, maar ook onbegrip en soms blijkt het een gouden
combinatie. Wilbert van den Bosch, coöperatieadviseur van NCR, leidde deze avond.
Er was een levende discussie tussen jong en oud.

28 maart: Insecten het nieuwe goud?
Janmar Katoele was te gast tijdens de ALV 2018 om te vertellen over
insectenkweek. Zijn kwekerij Wadudu is in 2015 begonnen met twee bakjes
insecten waarbij Janmar gedreven werd door het innovatieve karakter van deze
business: “Vernieuwing is mijn uitdaging.” Ondertussen is het bedrijf 250 vierkante
meter kweekoppervlak groot. Wadudu richt zich op de humane consumptie, petfood en het vee-voer en kweekt de Black soldier fly en meelwormen.
Lees het hele verslag op de volgende pagina.
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Activiteiten 2018
16 juli: Succesvol graslandmanagement
Een bijzondere bijeenkomst op de Dairy Campus nabij Goutum in de zomer. Op
deze avond spraken weidecoach Nimda Schelhaas en Christel Tijssen. Schelhaas
ging in op de droogte problematiek van dat moment. Loonwerker Tijssen sprak
over precisielandbouwbouw toepassingen. Het laatste onderwerp spreekt voor
een ieder tot de verbeelding wanneer de mogelijkheden van drones en andere
instrumenten worden getoond. De avond was in het Engels omdat er ook 25
internationale journalisten aanwezig waren. Hoe dat zit leest u verderop.

03 september: Natuurinclusieve landbouw, een makkie
Natuurinclusieve landbouw is ondertussen zo’n groot begrip geworden, dat het
soms lastig is om een eerst stap te zetten. In de zomer was Niscoo daarom te
gast bij Karst Breeuwsma in Aldeboarn voor een avond over Natuurinclusief in
de praktijk. Naast het actief weidevogelbeheer doet Karst meer om zijn bedrijf
natuurvriendelijk in te richten ter bevordering van de biodiversiteit. Zo maakt hij
bijvoorbeeld duidelijke keuzes in het beheer van de bodem. De rondleiding over het
bedrijf gaf veel inspiratie voor thuis.

03 december: Bodembeheer in samenwerking met HLB
Een praktische kennisbijeenkomst over bodembeheer midden in de winter. Niscoo
was 3 december te gast op het akkerbouwbedrijf van bestuurslid Detmer Wage
in het Groningse Wedde. In samenwerking met Janny Peltjes, directeur van het
onderzoeksinstituut HLB verzorgde hij de dag. Janny gaf een inleiding waarin ze
haar visie op bodembeheer deelde. Daarna ging de groep met Detmer het veld in.
Tot voor kort maakte Detmer veel gebruik van Smart Farming, maar inmiddels heeft
hij de techniek verruild voor het meewerken mét de natuur. Zijn uitdaging is de
juiste balans vinden en vooral niet te bang zijn dat het mis gaat.

03 december: Kringlooplandbouw is nog best lastig (video!)
Na de presentatie van de ‘visie van Schouten’ kunnen we er niet meer omheen,
Kringlooplandbouw is hét gesprek in de sector. Maar waar hebben we het dan
over? De invulling van kringlooplandbouw op een individueel bedrijf is divers. Aan
de hand van concrete voorbeelden nam spreker Frank Verhoeven de aanwezigen
mee in de diversiteit van kringlooplandbouw en hoe kringloopdenken zich
verhoudt tot de kringloopwijzer en de CO2 problematiek. Daarna was het woord aan
Bouke Meijer. Gangbaar melkveehouder in Witteveen en al jaren bezig om in zijn
bedrijfsvoering de uitgangspunten van Kringlooplandbouw handen en voeten te
geven. Kijk voor de registratie op de site: niscoo.nl/video

13 december:In dialoog met Dirk de Lugt, voorzitter Royal Cosun
Bestuurdersbijeenkomst
Tijdens de eerste bestuurdersbijeenkomst van het seizoen ging het over de rol
van de coöperatie in de transitie van de landbouw. Dhr. Dirk de Lugt, voorzitter
van Royal Cosun was te gast en ging in gesprek over de verantwoordelijkheden bij
de gewenste transitie van de sector. De visie van Schouten geeft een duidelijke
richting aan voor agrarisch Nederland. Maar wie moet het voortouw nemen?
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Verslag: Pootgoed uit zaad welkome aanvulling of
gamechanger?
Op 19 februari heeft Rien van Bruchem een betoog gehouden over
pootgoed uit zaad. Hij stelt de Noordelijke pootgoed telers enigszins gerust
door te zeggen dat de hybride aardappel uit zaad niet geschikt is voor de
Nederlandse akkers. Of het voor de toekomst een bedreiging kan zijn is lastig
te zeggen.
Het pootgoed uit zaad is met name bedoeld voor afgelegen regio’s in
bijvoorbeeld Afrika Azië en Centraal Amerika. Een boer kan dan een zakje
zaad kopen en uitzaaien over zijn akkers Van elk zaadje kan hij zo’n 1,5 kilo
aardappelen oogsten. Je kunt met een zakje van 50 gram een hectare
inzaaien. Voor West Europa betekent pootgoed uit zaad een hele omslag qua
machines en toepassingen. Eerst moet er een plantje worden gekweekt welke
6 weken later pas kan worden uitgepoot. Het groeiseizoen is hier dan ook al
snel te kort.
Pootgoed uit zaad is bovendien niet erg uniform. Een deel van de aardappelen
hebben ander bloeiwijze of vleeskleur. Een ander aspect is dat pootgoed nu
relatief goedkoop is namelijk 1000 tot 1200 euro. Zaadproductie is ook niet
goedkoop en het is dan ook maar de vraag of het kan concurreren.

Verslag: Insecten het nieuwe goud
Janmar Katoele was te gast tijdens de ALV 2018. Hij had allerlei insecten mee. Niet alleen om te laten zien
maar ook om te proeven! De insecten zijn gekweekt op zijn bedrijf Wadudu. Een leuk feitje, de naam komt uit het
Swahili en betekent (jawel) insect. De kwekerij is in 2015 begonnen met twee bakjes insecten waarbij Janmar
gedreven werd door het innovatieve karakter van deze business: “Vernieuwing is mijn uitdaging.” Ondertussen is
het bedrijf 250 vierkante meter kweekoppervlak groot. Wadudu richt zich op de humane consumptie, pet-food en
het vee-voer en kweekt de Black soldier fly en meelwormen.
Voordat we allemaal gewend zijn aan het eten van insecten zijn er nog stappen te zetten.
Het wordt nu nog voornamelijk als funfood gebruikt, denk aan de lollies. Al heeft de insect
meer toepassingen zoals bijvoorbeeld insecteneiwit in bier. En dat is ook precies waar
de toekomst ligt, het vermalen van insecten tot poeder en dat toevoegen aan voedsel biedt veel kansen. Zo
werkt Ikea bijvoorbeeld aan de nieuwe Zweedse Balletjes van insectenpoeder. Een kleine 2000 insecten zijn
consumeerbaar. De bekendste zijn de sprinkhanen, kakkerlakken en keverachtigen. De nutritionele waarde van
insecten is vergelijkbaar met vlees. Er komt zelfs meer eiwit, calcium en ijzer in voor. Verder zijn insecten een
bron van aminozuren en vitamine B. Voor veevoer geldt beperkende wetgeving rondom insecten. Er mag geen
dierlijke eiwitten in het voer voorkomen.
Milieutechnisch zijn insecten heel aantrekkelijk. De kweek kent weinig uitstoot van broeikassen, je neemt eerder
warmte weg dan dat er extra warmte nodig is. Zolang de insecten droog blijven is er weinig geur-uitstoot. Sterker
nog, de meelworm overleeft niet eens in een natte omstandigheid. De vochtvoorziening op de kwekerij komt
vooruit uit een wortel. Extra toevoegen van water is niet nodig. Op de vraag of insecten het nieuwe goud zijn
heeft Janmar niet één passend antwoord. “We kunnen op dit moment als sector de vraag niet aan en dat zal in
de toekomst toenemen. Toch zijn er ook nog veel onzekerheden, op gebied van teelt en wetgeving staan we nog
echt aan het begin.”
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Verslag: Zomeravondbijeenkomst voor leden op de Dairy Campus over
graslandmanagement
Op 16 juli 2018 organiseerde Niscoo een zomeravondbijeenkomst voor leden bij Dairy Campus nabij Goutum.
Deze bijeenkomst werd bijgewoond door een gezelschap van bijna 25 internationale landbouwjournalisten.
Om die reden was Engels de voertaal. Op Dairy Campus werden de landbouwjournalisten eerst rondgeleid en
genoten zij van een warm buffet. Voorafgaande daaraan werd de unieke werking en opzet van Niscoo toegelicht.
Een volledig onafhankelijk opererende coöperatie van agrariërs, louter gericht op kennisdeling, was de Duitsers,
Ieren, Canadezen, Japanners, Oostenrijkers, Amerikanen, Italiaan en Finnen niet bekend.
Deze avond spraken weidecoach Nimda Schelhaas en Christel Tijssen. Schelhaas ging in op de droogte
problematiek van dat moment en loonwerker Tijssen sprak over precisielandbouwbouw toepassingen.
Het laatste onderwerp spreekt voor een ieder tot de verbeelding wanneer de mogelijkheden van drones en
andere instrumenten worden getoond. Zo ook bij de buitenlandse journalisten die zich vooral afvroegen hoe de
‘gewone’ boer deze toepassingen de komende jaren al dan niet kan bekostigen.
“Dit noemen wij bij ons droog”
Nimda Schelhaas toonde die avond sheets van de actuele droogte situatie in Nederland. Hij schetste dat deze de
ergste was in 50 jaar en dat de impact op dat moment door veel agrariërs nog niet op waarde werd geschat. De
bevindingen deden echter vooral bij de Australische landbouwjournalisten de wenkbrauwen fronsen. In sommige
regio’s in Australië viel meer dan vijf jaar amper tot geen regen. Later op de avond pakte één van hen een pluk
volledig verdord tuingras uit het gazon en riep: ‘Dit noemen wij bij ons droog. Het gras in jullie weides staat er nog
dusdanig groen en fris bij dat onze veehouders er figuurlijk gezegd een moord voor zouden doen.’
De sessie werd buiten voortgezet om de verschillende machines te tonen en toe te lichten waarmee onder
andere loonwerker Tijssen zich op precisie landbouw richt. Dit ‘speelgoed’ werd vooral door de Japanse
journalisten dankbaar omarmt om vele foto’s van te maken. Ook vroegen zij de betrokken daarna het hemd
van het lijf over onder andere de mogelijkheden van de machines en andere zaken aangaande de Nederlandse
agrarische sector. Deze gesprekken waren voor één Japanse journalist blijkbaar zo behulpzaam dat hij na
thuiskomst zich aangemeld heeft voor de nieuwsbrief van Niscoo. Of hij de Nederlandse taal daardoor inmiddels
ook machtig is, is nog steeds de vraag…

In de media

In samenwerking met Melk van het Noorden & Akker van het Noorden deelt Niscoo kennis en kondigen wij
nieuwe bijeenkomsten aan. Bijvoorbeeld dit interview met Detmer Wage in de uitgave van augustus. Op de site
vindt u bij nieuws het hele artikel terug, om nog eens na te lezen.
Reportage
Reportage

‘OOGKLEPPEN OP EN VROLIJK DOOR MET SLOPEN VAN DE BODEM’

Akkerbouwer Detmer Wage (41) uit Wedde is uitgesproken kritisch
op de huidige manier van boeren in Nederland. Hij is een andere weg
ingeslagen: veel minder kunstmest en chemie en met anders werken
en biologische hulpmiddelen bodem en gewas weer gezond en vol
met mineralen te krijgen.
Tekst: Jelle Feenstra
Foto’s: Henk Marks

Hij benadrukt de wijsheid niet in pacht
te hebben. ‘Maar ik weet wel dat we
met de huidige manier van akkerbouw
bedrijven op een doodlopende weg
zitten. Nog maar even geleden spoten
we een of twee keer tegen schimmels,
nu is drie of zelfs vier keer al normaal.
De ene na de andere nieuwe parasiet
of fysio dient zich aan en zelfs met
de zwaarste trekker en ploeg
komen we amper meer door de
klei. Waarom staan er na regen
zo veel plassen op het land?
Niet omdat er nu meer regen in
korte tijd valt, maar omdat
de bodem dood is. Drie
dagen droog weer
en we gaan
massaal

beregenen, ook niet normaal.’
De aanklacht is helder: de
hedendaagse akkerbouw houdt met
veel kunst en vliegwerk uiterlijk en
opbrengst
van de

gewassen in de benen. Met kwaliteit
heeft het weinig meer te maken.
‘De bodem is door intensieve
bouwplannen, zware machines en
structurele overdoses aan kunstmest
zo verarmd dat er amper meer
mineralen en voedingsstoffen in het
gewas zit. De Unilevers van deze
wereld doen er nog een schepje
bovenop, door zoveel rommel toe te
voegen dat alle kracht uit producten is
verdwenen. Hoe langer houdbaar, hoe
slechter. We doen iets fundamenteels
verkeerd. Ik ben op mijn eigen bedrijf
een zoektocht begonnen om terug
te gaan naar de basis, terug naar de
natuurlijke processen.’

Precisie op laag pitje
Detmer Wage heeft een gangbaar
akkerbouwbedrijf van 170 hectare
met zetmeelaardappelen, graan
en suikerbieten. Jarenlang
experimenteerde hij er volop
met precisielandbouw. Geen
sensortechniek of robot bleef
onbeproefd op zijn bedrijf. Maar hij
raakte door al het meten en analyseren
zijn gevoel voor natuurlijke processen
een beetje kwijt. Tijdens het meten
stuitte hij op onverklaarbaar grote
opbrengstverschillen tussen percelen:
30 ton fabrieksaardappelen van het
ene, 70 ton van het andere perceel.
‘Terwijl de planten precies
hetzelfde waren behandeld.
Dan ga je toch
eens kijken naar de
bodem: wat is de
uitgangssituatie,
waar komen die
grote verschillen
vandaan?’
Ook
bezocht

'KENNIS DELEN MET COLLEGA'S BIJ NISCOO'
Het interview met Detmer Wage vloeit voort uit zijn benoeming als nieuwe
bestuurder van kenniscoöperatie Niscoo. Dit is een onafhankelijk en zelfstandig
kenniscoöperatie voor boeren in Noord-Nederland. Wage moet Niscoo op
de kaart zetten bij akkerbouwers in Groningen en Drenthe. ‘Ik lees veel,
maar had eerlijk gezegd nog nooit van Niscoo gehoord. Ik ben me erin gaan
verdiepen en hun idee om opgedane kennis en ervaring te delen, spreekt
me erg aan. Dat is voor boeren wezenlijk om verder te komen’, zegt Wage.
Niscoo organiseert elk winterseizoen een aantal bijeenkomsten, doorgaans
rond toekomstgerichte thema’s en onderwerpen in de akkerbouw- en
veehouderijsector. Niscoo ontstond in 2011 uit de toen opgeheven CCLB.
Deze organisatie had al geld beschikbaar voor kennisoverdracht. Toen de
CCLB opging in wat nu Accon AVM heet, is gekozen om een budget voor
kennisoverdracht apart veilig te stellen om zo nog jaren van te kunnen
proﬁteren. Vanuit de opbrengst van dit vermogen worden de activiteiten
geﬁnancierd, samen met de bescheiden opbrengst uit ledencontributie. Die
contributie bedraagt € 25 per jaar, waarbij nieuwe leden eenmalig € 150
entreegeld betalen. Het ledenvoordeel zit ﬁnancieel gezien in kortingen op
deelname aan bijvoorbeeld studieclubs of bijeenkomsten. Jaarlijks stelt
het bestuur vast welke thema’s in aanmerking komen voor een korting bij
deelname aan een cursus of studiegroepdeelname. Bij goedkeuring wordt 50
procent van de kosten vergoed tot een maximum van € 250 per deelname.
Ook is er een projectenfonds om bij te dragen aan een objectief beeld van
de agrarische sector. Initiatiefnemers kunnen hier een bijdrage van maximaal
€ 5000 aanvragen. Verder heeft Niscoo een sprekersfonds, voor een
tegemoetkoming in kosten van sprekers op agrarische bijeenkomsten. Niscoo
telt momenteel circa 820 boeren die lid zijn. Met Wage komt er naast Andries
Jensma uit Sint Annaparochie nu een tweede akkerbouwer in het bestuur.
‘Het leuke van Niscoo is dat ze ook vaak ruimte bieden aan onafhankelijke
sprekers die geen commercieel belang hebben’, aldus Wage.
hij een lezing van een bioloog. Die had
het over natuurlijke processen. ‘Dan
besef je weer hoe je geïndoctrineerd
wordt door de chemische bedrijven.’
De precisielandbouw zwoer Wage
niet af, wel zette hij het op een veel
lager pitje. ‘Op mijn bedrijf kwam
er te weinig uit.’ Hij nam de oude
biologieboeken weer ter hand. ‘Ik ben
om afzettechnische reden nog niet
zo ver dat ik de omslag maak naar

biologisch, maar ben wel bezig om de
biologie in de bodem terug te krijgen.
Tussen biologisch en gangbaar ligt een
gigantische wereld waar nog heel veel
te halen is. Eerst kijken naar hoe de
natuur het zelf zou oplossen in plaats
van meteen naar de spuit grijpen.’
Financieel stap terug
En dus is hij volop aan het
experimenteren. De varkensmest

is vervangen door koeienmest, bij
voorkeur vaste mest uit een potstal. Hij
introduceerde vaste rijpaden en om de
‘lichtvoetige’ trekkers en machines zit
veel rubber zodat de grond minimaal
belast wordt. Wage experimenteert
volop met groenbemesters en
vlinderbloemigen en slaat steeds
vaker een bespuiting over.
Ondertussen probeert hij met minimale
grondbewerking, ruimere bouwplannen
en lagere bemestingsniveaus, in
combinatie met mineralen, zuren en
sporenelementen, de bodem- en
gewasgezondheid stap voor stap weer
op peil te krijgen.
Onbekende bestemming
Experimenteren met onbekende
bestemming. Wage: ‘Financieel haal
ik op korte termijn minder opbrengst.
En ik zal een keer onderuit gaan in een
teelt. Maar voor de lange termijn is dit
wel de weg, daar ben ik van overtuigd.
Hier zit voor mij ook veel meer uitdaging
dan een generatie lang groeien en
hetzelfde doen tot je bedrijf zo groot
is dat je chauffeur bent geworden
op je eigen boerderij.’ Vooralsnog
zijn de hectareopbrengsten goed en
constateert Wage dat zijn planten
weerbaarder worden tegen ziektes.
‘Maar je moet al gauw tien jaar rekenen
voordat de bodem weer een beetje op
peil is. Bodemgezondheid opbouwen
kost tijd.’
De fout die we in de gangbare
landbouw maken, stelt Wage, is dat
we menen dat planten stuurbaar zijn.
‘Meer N is meer biomassa, maar je
hebt geen idee waarom dat dan is. En
we worden dom gehouden door de
chemie. Bijna alle onderzoek wordt
geﬁnancierd door partijen die er belang
bij hebben. Dus gaan we onderzoeken

Akkerbouwer Detmer Wage uit Wedde durft
steeds vaker een bespuiting over te slaan.

opzetten waarbij wordt onderzocht of
middel A 1,5 procent meer opbrengst
geeft dan middel B. De fundamentele
vraagstukken blijven liggen.’
Wat zijn dan die vraagstukken? Wage
komt met een voorbeeld om aan te
geven wat hij bedoelt. ‘Een aantal
jaren geleden werd hier in de buurt
250 hectare Robiniabos gekapt.
Boeren in de omgeving konden de
grond kopen, wij kochten 80 hectare.
We gaan er aardappels en graan op
verbouwen en wat denk je? Van deze
percelen halen we met stip de hoogste
opbrengsten. Dan vraag je je toch
af: hoe komt dat? Ik denk omdat de
grond onaangeroerd was. Schimmels
en bacteriën doen veel meer dan al die
middelen die wij erop menen te moeten

gooien. Vochtvoorziening, ontwatering,
sporenelementen, verhoudingen tussen
voedingselementen, ozon, storende
lagen, bodemverdichtingen, aaltjes,
zuurtegraad, er zijn talloze factoren die
invloed hebben op de opbrengst. Maar
het is een groot grijs gebied waar we
nog weinig van af weten. Daar zou het
onderzoek zich veel meer op moeten
richten, in plaats van het vergelijken van
welke kunstgreep net iets beter werkt.’
Mijlenver voor
‘De biologische akkerbouw ligt in de
complexe zoektocht naar de waarheid
mijlenver op ons voor’, zegt Wage.
‘Maar vreemd genoeg neemt de
gangbare akkerbouw de biologische
sector nog steeds niet serieus.

vervolg op pagina 18

‘Door precisielandbouw
gevoel voor biologie
een beetje kwijt
geraakt.’
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Biologische boeren krijgen overal de
schuld van, maar de gangbare hebben
dan al acht keer gespoten. Wij doen
aan gewasbescherming, zij doen aan
bodembescherming- en verbetering’,
zegt de akkerbouwer. ‘En als ik zie wat
een biologische boer zonder middelen
jaarlijks op de wal sleept... Ik ben ervan
onder de indruk.’
Durf om te veranderen
Hij is kritisch. ‘Een project als Boer
Bewust? Ik heb er niks mee. Het is
window-dressing, vertellen dat je heel
bewust en duurzaam bezig bent, maar
ondertussen je het lamlazerus moeten
spuiten om de boel overeind te
houden.’ Toch is hij optimistisch over
de verandering. ‘Het besef bij steeds
meer boeren is er wel, maar er naar
handelen is een lastige stap.’ Hij vertelt
dat boeren met vragen hem regelmatig
even op de schouders tikken. ‘Er is
nieuwsgierigheid, maar je moet ook
durf hebben om te veranderen. Vaak
is het toch nog steeds de oogkleppen
op en we gaan vrolijk door met het
slopen van de bodem.’ Hij hoopt dat
er vanuit de markt van diervoeding
of de humane voedingsmarkt
stimulansen komen. Prijsprikkels voor
producten, die rijk zijn aan mineralen
en voedingsstoffen. ‘West-Europa
barst van het geld en iedereen praat
over gezond voedsel. Daar moet de
komende jaren beweging komen, dat
kan haast niet anders.’
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Projectenfonds

Sprekersfonds

Niscoo stimuleert ontwikkelingen in de agrarische
sector. Projecten die gericht zijn op innovatie,
nieuwe technieken of met als doel de sector in het
algemeen promoten, maken kans op een toekenning
uit het fonds. (Financiële) haalbaarheid en motivatie
zijn belangrijk in de toetsing van toekenning. Het
fonds keert per project maximaal €5000,- uit. Het
bestuur van Niscoo beslist over de toekenning.

Binnen het werkgebied van Niscoo: de 3 Noordelijke
provincies, kunnen verenigingen of studiegroepen
een bijdrage ontvangen voor de kosten van een
externe, onafhankelijke spreker. Hierdoor wordt
kennis delen een makkie! En omdat het thema
betrekking moet hebben op de agrarische sector
komt het direct bij de agrarisch ondernemer terecht.
Elke organisatie mag 1x per kalenderjaar een
aanvraag doen en krijgt maximaal 50% van de kosten
vergoed.

Toekenningen projectenfonds 2018:
•
•
•
•
•

CIV Melkveehouderij videoopname
Fugelwacht
ABO doedag
Symphony of Soils
VVB Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting
Idaarderadeel

Toekenningen sprekersfonds 2018:
• Agrarische Jongeren Achtkarspelen / Kollumerland: Liesbeth Ellinger over homeopathische
behandeling van zieke dieren
• AJF: Avond over zichtbaarheid op social media
• DAJK: Wat is jouw eerste indruk online
• Stellingwerf Agrarische Vrouwen

Nieuw bestuurslid Detmer Wage Mijn naam is Detmer Wage. Ik heb een akkerbouwbedrijf
stelt zich voor: in Wedde. Ik verbouw zetmeelaardappelen, bieten en vul

verder aan met veel granen. In het verleden heb ik me veel
bezig gehouden met allerhande Precisielandbouwprojecten,
mede vanwege mijn deeltijdbaan in de automatisering
destijds. Vanwege het matige rendement hiervan heb ik
deze technieken deels geparkeerd. Ik houd me nu veel bezig
met meer biologische hulpmiddelen, vooral door de meeste
kunstmest achterwege te laten. Ik hoop hiermee de chemie
fors te kunnen gaan reduceren. Bestuurlijk ben ik actief
binnen LTO akkerbouw, en ben o.a. bestuurslid bij de VVB.
Binnen NISCOO wil ik proberen om de bekendheid binnen de
akkerbouw en vooral in het Groningse/Drentse te vergroten.
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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

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.

