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Productiereglement Zilte Waddenaardappelen GLOBAL GAP PLUS  

Algemeen 
De landerijen aan de kust van de Waddenzee worden steeds zilter door zeespiegelstijging en 

bodemdaling. De invloed van het zoute water uit de Waddenzee neemt daardoor toe. Op vele 

plaatsen in de Waddenregio is verzilting al dreigend aanwezig. Vaak beperkt zich dit tot verhoogde 

zoutconcentraties in de sloten en in het grondwater, maar blijft de wortelzone nog vrij van zout. 

Maar er zijn ook plekken waar de zoute kwel al in de wortelzone terecht komt en gedurende lange 

droge perioden wordt het steeds moeilijker om die delen van de Waddenregio zoet te houden. Deze 

droge perioden zullen in de nabije toekomst vaker voorkomen en langer duren.  ‘Omgaan met 

verzilting’ door ‘het boeren met zilte cultures’ is een mogelijkheid  in die zones in de Waddenregio 

waar verzilting onvermijdelijk dominanter wordt. 

Historie 
Door Het Zilt Proefbedrijf op Texel is, met ondersteuning van ondermeer het Waddenfonds, 

onderzoek uitgevoerd om na te gaan onder welke omstandigheden het beste omgegaan kan worden 

met de gebieden waar verzilting een steeds grotere rol gaat spelen.  Uitgangspunt hierbij is dat de 

verzilting juist als een kans gezien moet worden in plaats van een bedreiging. De grootste kans is de 

teelt van gewassen die beter tegen zout bestand zijn en waarbij het zout zelfs zorgt voor een 

verbetering van de smaak en daarmee ook een verbetering van de marktwaarde. De aanpassing van 

de teeltstrategie aan verziltende omstandigheden heeft in dit project geleid tot ‘de zilte 

Waddenaardappel’. De exportpotentie van deze kennis, inclusief zouttolerant pootgoed, is enorm. 

Daarnaast zijn er kansen voor ‘de Zilte Waddenaardappel’ in de nationale consumentenmarkt. 

Eigenschappen 
 Voor het verkrijgen van een Zilte Waddenaardappel moeten specifieke aardappelrassen 

worden geteeld, waarvan via veldproeven is vastgesteld dat ze zouttolerant (definiëring: 

Elektrische geleiding ≥ 4 d(eci )S/m)   zijn en waarvan door middel van smaakproeven is 

vastgesteld dat ze qua smaak en voedingswaarde (inhoudstoffen)  minimaal gelijk zijn aan 

een doorsnee, niet zilt tolerante, consumptie-aardappel.  

Productomschrijving 
 Het gaat om volgroeide knollen van aardappelrassen die beschikken over ‘een zilt paspoort’;  

 De ‘zilte aardappelen’ worden vers, gedeeltelijk na bewaring, op de markt gebracht.  

 

Smaak en gebruik 

 Per Ras. 

 De  Miss Mignonne is een vast kokende aardappel met een zacht romige smaak. 

Pootgoed 

 Pootgoed voor de Zilte Waddenaardappel (bestemd voor consumptie) moet afkomstig  zijn 

uit Waddenregio. 
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 Zowel een ‘biologische’ als  een ‘geïntegreerde’ teeltwijze is toegestaan bij de Waddengoud 

certificering van Zilte Waddenaardappelen. Het referentiekader  van de  ‘geïntegreerde’ 

teeltwijze is  Global Gap Plus. 

 

 ‘Geïntegreerde teelt’: 

 Het onderhoud van bodemvruchtbaarheid moet plaatsvinden door goede 

vruchtwisseling, vlinderbloemigen, groenbemesters.     

 Meststoffen (A) die bij voorkeur moeten worden gebruikt in een geïntegreerde teelt zijn: 

- Dierlijke mest (mag van gangbare herkomst zijn) 

- Overig organisch materiaal  

- Groencompost. 

 Meststoffen die zijn toegestaan in de geïntegreerde landbouw als aanvulling op de A-

meststoffen (zogenaamde B-meststoffen). In de geïntegreerde teelt van Zilte 

Waddenaardappelen vallen zowel plantaardige meststoffen als kunstmest in deze 

categorie:   

- Gebruik van een biologische meststof die verrijkt is met Zeewier en extra Calcium 
(Monterra Zeewier) 

- Gebruik van Desaline, een extract voor een goede start van het gewas 
- Gebruik van Fertisaline, een extract voor de ondersteuning van de groei na de 

start 
- Gebruik van een biologische, plantaardige meststof (op basis van vinasse) die 

veel Kali bevat 
- Gebruik van Kaliumsulfaat 
- Gebruik van NP 18-46 (DAP) 
- Gebruik van Calcium  Nitraat 
- Gebruik van Kalkammonsalpeter (KAS). 

Het gebruik van (een) Zeewier (meststof) is verplicht voor de Zilte Waddenaardappel. 

 Er wordt geen  minimaal gebruik van A-meststoffen  in stikstof (N) in de teelt gesteld, 

waardoor bij de bemestingstrategie de referentiewaarden die gelden voor Zilte 

Waddenaardappelen zo dicht mogelijk mogen worden benaderd, maar niet mogen 

worden overschreden.  De referentiewaarden zijn: 290 N/ha; 120 P/ha;  350 K/ha en 290 

CA/ha. 

 Er is per zilte locatie een jaarlijks bemestingsplan aanwezig, waarmee wordt aangetoond 

dat aan de gestelde eisen wordt voldaan. 

 Het bemestingsplan per locatie wordt minimaal één maal per jaar voorafgaand aan een 

teelt geactualiseerd en 5 jaar bewaard. 

  

 Voor de ‘geïntegreerde’ teelt geldt: 

 Minimale plantafstanden: 60x40 centimeter. 
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Gewasbescherming 

  ‘Geïntegreerde‘ teelt: 

 Er vindt een ruime vruchtwisseling op de zilte locatie plaats. Maximaal eens 

in de 4  jaar mogen zilte aardappelen geteeld worden op die locatie.  

 Voor leegland onkruidbestrijding zijn alle middelen met een wettelijke 

toelating toegestaan. 

 Er mag geen chemische grondontsmetting hebben plaatsgevonden in de 

laatste 4 jaar voorafgaand aan de Zilte Waddenaardappelteelt. 

 Er wordt een ras gebruikt dat resistent is tegen aardappelmoeheid. 

 Er mag maximaal 5 kg werkzame stof/ha worden gebruikt in geval van een 

vroege teelt en 7,5 kg werkzame stof/ha bij een late teelt (loofvernietiging na 

15-8). 

 Er mogen alleen officieel toegelaten gewasbeschermingsmiddelen in de 

toegestane dosering volgens Global-Gap  worden toegepast.  

 Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen moet worden geregistreerd. 

 Middels een jaarlijks residuonderzoek op het gewas (bladmonster) dient te 

worden aangetoond  dat er geen gewasbeschermingsmiddelen zijn 

toegediend die niet wettelijk zijn toegelaten en/of niet zijn toegestaan 

binnen Global-Gap. 

 De spuitapparatuur moet zijn goedgekeurd door een erkend bedrijf (NL; 

erkend door  Stichting Kwaliteitseisen Landbouwtechniek (SKL). 

 Bij de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen is het gebruik van een 

erkend minimaal 75% driftreducerende spuittechniek verplicht (voor een 

overzicht van doppen en overige technieken die daaraan voldoen zie 

(http://www.helpdeskwater.nl/). 

 Het schonen van sloten, slootoevers, taluds en perceelsranden moet door 

maaien gebeuren. 

 Alleen probleemonkruiden (zoals akkerdistel, kweek) mogen alleen 

pleksgewijs worden bestreden met een biologisch afbreekbaar middel. 

 In een teeltvrije zone (tot 150 cm. langs de watergangen) mag niet worden 

bemest en bespoten. 

 Een teler dient minimaal 4 punten te scoren op de keuzemaatlat Natuur en 

Landschapsbeheer van Milieukeur (zie bijlage 2). 

 Een teler dient minimaal 10 punten te scoren op de keuzemaatlat Klimaat 

van Milieukeur (zie bijlage 3). 

 

Herkomst grondstoffen (het productiegebied) 
 De teelt van Zilte Waddenaardappelen dient plaats te vinden in Waddenregio. Tot de 

Waddenregio wordt gerekend de Waddeneilanden en kustregio tot maximaal 25 

kilometer hemelsbreed uit de Waddendijk. 

 De locatie waar de teelt plaatsvindt, moet gevoelig zijn voor verzilting. De definitie van 
een ‘zilte locatie’ is een EC van 4 dS/m of meer in de watergangen. 

 

 

http://www.helpdeskwater.nl/
http://www.helpdeskwater.nl/
http://www.helpdeskwater.nl/)


4 
 

Registratie telers  
De bij Waddengoud aangesloten Aardappelgroothandels zijn verplicht jaarlijks door middel van een 

ondertekende zelfverklaring aan te geven bij welke telers aardappelteelt t.b.v. de zilte teelt 

plaatsvindt. De zelfverklaring bevat per teler  naast naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-

mailadres, het ras, het areaal , hoe zilt de locatie is (Ec ≥ 4ds/m)  en de teeltwijze (biologisch of 

geïntegreerd) die wordt toegepast.     

 

Drogen, sorteren en verpakken 
 De consumptieaardappelen worden als volgroeide knol machinaal geoogst. 

 Naar behoefte worden eenvoudige, de gezondheid en milieu niet belastende, verwerkingen 

uitgevoerd, zoals drogen, sorteren en verpakken. 

  De bij Waddengoud aangesloten Aardappelgroothandels zijn verplicht jaarlijks door middel 

van een ondertekende zelfverklaring aan te geven waar de verwerkingen t.b.v. de zilte teelt 

plaatsvinden. De zelfverklaring bevat per verwerker de naam, adres, woonplaats, 

telefoonnummer en het e-mailadres. 

 Het drogen, sorteren en verpakken dient in de Waddenregio te gebeuren. Indien er geen 

passende verwerkingsmogelijkheden in de regio zijn, kan hier onder nader te stellen 

condities ontheffing door de Stichting Waddengroep worden verleend. 

De groothandels die de Zilte Waddenaardappelen op de markt brengen 
 De aardappelgroothandels hebben een geldige licentieovereenkomst met Stichting 

Waddengroep. 

 In de jaarlijkse zelfverklaring moet jaarlijks de naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, 

het e-mailadres, de website en sociale media-adressen worden doorgegeven voor opname 

c.q. verificatie op de Waddengoud website (www.waddengoud.nl) en de landelijke database 

voor streekproducten (www.streekproduct.nl). 

 In de jaarlijks zelfverklaring moet ook in een korte tekst vergezeld met foto’s aangegeven 

worden wat het mission statement van het bedrijf is, hoe het product op de markt wordt 

gebracht (verpakking, etiket, gewicht etc.) en waar het gecertificeerde product te koop is . 

Ook dit is voor opname c.q. verificatie op de Waddengoud website (www.waddengoud.nl) 

en de landelijke database voor streekproducten (www.streekproduct.nl). 

  

Duurzaamheid van de productie 
 De gehele keten moet voldoen aan alle wettelijke bepalingen. 

 De teelt moet geïntegreerd worden uitgevoerd, zoals gedefinieerd in de paragraaf over de 

teelt van dit productiereglement. 

 Een deelnemende ondernemer moet minimaal zelf 10 uur of € 350 besteden aan het Zilte 

Waddenaardappel project (voor het uitvoeren van experimenten en/of kennisuitwisseling).   

 De verpakking moet effectief gerecycled kunnen worden. 

 

http://www.waddengoud.nl/
http://www.streekproduct.nl/
http://www.waddengoud.nl/
http://www.streekproduct.nl/
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Controle 
 De controle wordt door een onafhankelijke derde partij uitgevoerd.  
 De door de Waddengroep daartoe aangewezen controleur heeft te allen tijde (met in  

achtneming van normale omgangsregels) toegang tot de productie, de verwerking en de 
verkoop/handel van het gecertificeerde product. 

 De controleur krijgt tevens inzage in alle in het kader van de Waddengoud certificering ter 
zake doende administratie van de productie, verwerking en verkoop/handel, wanneer daar 
een verzoek toe wordt gedaan. 

 Na toekenning van het Waddengoud certificaat wordt ieder jaar per product aan iedere 
licentiehouder een zelfverklaring gevraagd. In deze ondertekende verklaring geeft de 
ondernemer aan of het product al of niet aan de gestelde criteria zoals geformuleerd in dit 
productiereglement voldoet. 

 Alle wijzigingen in de productie en verwerking van een product dienen ter stond en 

onverwijld doorgegeven te worden aan de Waddengroep en kunnen leiden tot een 

hernieuwde certificering. 

 Jaarlijks wordt via een steekproef bij 10 % van de gecertificeerde producten/diensten 
hercontrole gedaan. 

 Klachten/meldingen/vermoedens van misstanden die schriftelijk of via de mail worden 
gemeld zijn altijd reden voor hercontrole. 

 In de administratie van het controlesysteem is, uitgesplitst naar product, opgenomen waar 
en bij wie hercontrole is uitgevoerd en met welk resultaat. 

 In de administratie van het controlesysteem zitten de controleverslagen (deze zijn niet 
openbaar) en de eisen die per product zijn gesteld om het Waddengoud keurmerk te 
krijgen. Deze laatste eisen zijn openbaar toegankelijk via de website. 
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Bijlage 1:  Referentiekader = Lijst toegestane gewasbeschermingsmiddelen 

voor consumptieaardappelen (Geïntegreerde teelt:  Milieukeur/Planet Proof ) 

Bijlage 2: Referentiekader = Landschap, biodiversiteit en klimaat 

(Geïntegreerde teelt: Milieukeur/Planet Proof ) 
 

Bijlage 3: Beschrijving keten en de deelnemers 

(Van Pootaardappelteelt, Consumptieteelt, drogen, sorteren, verpakken en 

distribueren)   


