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Voorwoord

Ondernemers zijn optimisten
“Optimisme is een morele plicht,” zei wetenschapsfilosoof Karl
Popper. Een uitdagende opdracht, in tijden van Brexit, de opkomst
van populistisch-nationalistische stromingen, voortsnellende
klimaatverandering en vermindering van biodiversiteit. Het is
niet altijd makkelijk om aan die morele plicht van Popper te voldoen. Het is eenvoudiger om het hoofd in de schoot te leggen of
je over te geven aan hedonistisch genot.
Toch zie ik heel veel goede zaken. Ethische argumenten wegen
steeds zwaarder mee in bedrijfsbeslissingen, steeds meer onder
nemingen richten hun MVO-doelstellingen op netto-positieve
resultaten en vrijblijvend overleg maakt plaats voor actieve
samenwerkingsverbanden. Duurzaamheid is zelfs een populair
onderwerp bij de kapper.
Dat positieve geluid is hard nodig, want onze wereld staat voor
geweldige uitdagingen. Wereldwijd is met de Sustainable Develop
ment Goals een serie ambities vastgesteld die er niet om liegt.
Armoede, honger en discriminatie moeten de komende jaren
snel teruggedrongen worden, de toegang tot schoon water,
eerlijk werk en onderwijs moet voor iedereen beter worden.
Ondernemende mensen zien hier grote kansen in, niet alleen uit
menselijk oogpunt, maar ook zakelijk.
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De afgelopen jaren hebben we gezien dat bedrijven die goed
scoren op het gebied van duurzaamheid zelf ook toekomst
bestendiger zijn. Duurzame koplopers zijn succesvoller dan een
gemiddeld bedrijf. Hun pionierswerk werpt nu zijn vruchten af:
in verschillende industrieën zien we dat kantelpunten bereikt
zijn, zoals in de energie en langzamerhand ook in de voeding. De
weg terug naar een onduurzame, niet-circulaire, klimaatnegatieve
economie is in die sectoren definitief afgesloten. Andere sectoren
zullen zeker volgen.
De landbouwsector kent inmiddels prachtige voorbeelden waar
duurzaamheid in de kern van het bedrijf of de organisatie geplaatst wordt door het te verbinden met de missie en de visie
van de onderneming. In de Koninklijke Maatschap de Wilhelmina
polder is duurzaamheid geen modewoord: de grond is het belangrijkste kapitaal voor de akkerbouw. De verbinding met de
natuur is essentieel. Ik ben onder de indruk van de transparantie
in het verslag wat voor u ligt. De Maatschap rapporteert helder
en duidelijk over wat goed gaat en wat beter kan. Een belangrijk
onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen is
ethiek en integriteit. Wees eerlijk over hoe je ervoor staat. Iedereen begrijpt dat er uitdagingen zijn en nog slagen gemaakt moeten worden voor we 100% klimaatneutraal, circulair en inclusief
ondernemen. Het belangrijkste is dat je ambitie hebt met een
duidelijke stip op de horizon.

De eerste stap is gezet, neem de uitdaging aan om de volgende
stappen te zetten. Want haastige spoed is goed... we hebben niet
zoveel tijd meer om te zorgen dat we een kantelpunt bereiken,
ook in de landbouw. Wilhelminapolder kan koploper worden als
ze nu harde doelstellingen formuleert. Technisch is alles al moge
lijk, het gaat om de wil om te veranderen. Ik wens u creativiteit
en innovatiekracht toe als optimistische ondernemers!

Maria van der Heijden, directeur MVO Nederland
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Inleiding

Koninklijke Maatschap de Wilhelminapolder is een groot landbouwbedrijf met een oppervlakte van ruim 1.900 ha ten noorden
van de stad Goes, Zeeland. Op ca. 1.400 hectare worden graan,
consumptie- en pootaardappelen, uien, suikerbieten en luzerne
geteeld. Het areaal bestaat verder uit ca. 500 ha verpachte grond,
mossel- en oesterpercelen, weilanden, wegen, water en natuurgebieden/landschapselementen.
Het landbouwbedrijf ontstond direct na de inpoldering van
onder meer de schorren Goenje, Hongersdijk en Mosselbank, die
in de zeearm de Schenge lagen. Op een veiling in april 1809 kocht
een groepje Rotterdamse kooplieden deze schorren. Dat leek in
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die tijd een goede belegging. De bedijking en de bouw van een
sluis kostten echter meer dan verkoop zou opbrengen en er zat
dus niets anders op dan zelf een agrarische onderneming te beginnen. Sindsdien wordt dit bedrijf in eigen beheer geëxploiteerd
en is het aantal eigenaren (maten) uitgegroeid tot 413. De maten
hebben een college van gedelegeerden aangesteld dat namens
de maten de directie benoemt en toezicht uitoefent over het
beleid.
Eenmaal per jaar is de “matenvergadering” waar verslag gedaan
wordt over het verloop van het afgelopen jaar. Niet alleen de
economische resultaten, ook de duurzaamheid van de bedrijfs
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voering is belangrijk voor de maten. In april 2017 is besloten een
duurzaamheidsverslag te maken. Voor u ligt het eerste duurzaam
heidsverslag gebaseerd op 2016. Met kengetallen die regelmatig
geactualiseerd zullen worden.
Het rapport is opgedeeld in de segmenten: duurzame omgeving
en de betekenis die de Wilhelminapolder hierin speelt, duurzame
energie, duurzame bedrijfsvoering en duurzame teelt. Om de
ontwikkeling van de duurzaamheid te kunnen volgen zijn bij veel
onderwerpen kengetallen genoemd. Door regelmatig deze kengetallen (bijlage 1) bij te houden ontstaat er inzicht in de ontwikkeling van de duurzaamheid van de Wilhelminapolder.
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Samenvatting
Omgeving, biodiversiteit, bemesting
Door de ligging van de Wilhelminapolder in combinatie met het eigen groen en water scoort het
bedrijf goed op omgeving. Doordat het een groenbeheerplan heeft scoort het bedrijf mede goed
op biodiversiteit. De fosfaatbemesting vindt slechts voor 5% plaats uit eindige bronnen, waarmee
de bemesting duurzaam is.

Energiegebruik, bodem
Door de nieuwe ontwikkelingen die er op energiegebied aankomen, zijn er kansen om het energieverbruik verder te verduurzamen. Organische stofgehalte is wat aan de lage kant. De bodem wordt
nu goed onderhouden wat organische stof betreft. Bodembelasting en ontwatering kunnen beter.
Nieuwe technieken en drainage bieden hier op termijn oplossingen voor.

Gewasbeschermingsmiddelen
Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is vooral ingegeven door kostenbesparing en het
minimaliseren van risico’s. Door gerichtere keuze van gewasbeschermingsmiddelen en het toepassen
van schadedrempels is (milieu)winst te behalen.

Door de ligging van de Wilhelminapolder en het grote percentage
niet beteelde gronden draagt de Wilhelminapolder bij aan het
behoud en de ontwikkeling van de biodiversiteit. Er is een groenbeheerplan om dit te waarborgen. Dit plan is gericht op het beheren van bestaande natuur. Het voor de bouw van de nieuwe
aardappelbewaarloods gekapte stuk bos is/wordt ruimschoots
gecompenseerd. Duurzaamheid omvat ook het segment bestaans
recht van het bedrijf in de toekomst. In dit rapport is dat niet aan
de orde gekomen. De Wilhelminapolder is een sterke onderneming
met een gezonde financiële basis. Door goede bedrijfsvoering
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heeft dit bedrijf beslist een toekomst. In het jaar 2016 is besloten
de bedrijfsvoering in ieder geval nog weer 10 jaar voort te zetten.
Vrijwel alle fosfaat wordt uit organische bronnen gehaald. Het is
positief dat er nauwelijks een beroep gedaan wordt op de steeds
kleiner wordende hoeveelheid fosfaat uit delfstoffen. Slechts
30% van de stikstofbehoefte komt uit organische bronnen. Dit is
vanuit het oogpunt van duurzaamheid verdedigbaar vanwege het
feit dat de werking van de stikstof uit organische bronnen minder
voorspelbaar is dan de werking van stikstof uit kunstmest.

Stikstof is zeer goed oplosbaar in water en stikstof uit organische
stof komt vrij door activiteit van bodemorganismen. Als er op het
moment dat het vrijkomt geen behoefte is bij de plant, spoelt de
stikstof uit en komt in het oppervlaktewater terecht.
Er wordt ruim gebruik gemaakt van groenbemesters en organische stof. Groenbemesters zijn gewassen die ingezaaid worden
na de oogst van het hoofdgewas en dienen om de grond te verbeteren, de organische stof te verhogen en voedingstoffen voor
de teelt van het volgende jaar vast te leggen. De organische stof
balans van de Wilhelminapolder is beter dan gemiddeld.
Zware machines belasten de bodem, waardoor verdichting ontstaat. Door precisielandbouw en betere banden wordt deze belasting minder, maar blijft aandacht vragen.
Ontwatering is matig door verouderde drainage. Dit beïnvloedt
niet alleen het bodemleven negatief, maar in periodes met grote
neerslag ontstaat er (grote) schade in gewassen. Een drainageplan waarin voorzien wordt in het vernieuwen van de verouderde
drainage is noodzakelijk.
In de dagelijkse gang van zaken van de teelt zou natuur en biodiversiteit meer aandacht kunnen krijgen. De teelt is vooral gericht
op opbrengst met zo min mogelijk risico. Dit heeft tot gevolg dat
het aantal kg gebruikte actieve stof uit gewasbeschermingsmiddelen hoger ligt dan gemiddeld. In euro’s ligt het niveau ook iets
hoger dan wat gemiddeld gebruikelijk is. Een hoger gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen heeft een negatief effect op biodiversiteit.
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Duurzame omgeving

5.1 Landschap

De honing van de Wilhelminapolder ligt nog niet in de supermarkt. Dit jaar en volgend jaar worden de potjes honing gebruikt
als relatiegeschenk.

De Wilhelminapolder bestaat uit ruim 1.900 hectare waarvan
ruim 1.400 hectare landbouwgrond in eigen gebruik en 160 ha
verpachte grond. De elementen die behoren bij de 340 ha grond
die niet voor landbouwdoeleinden gebruikt wordt bestaan o.a.
uit wegen, gebouwen, erven, buitendijks water, dijken, bossen,
natuur, natuurvriendelijke oevers, wandelpaden en landschaps
elementen als singels, knotbomen, poelen en solitaire bomen.
Deze landschapselementen bepalen niet alleen het karakter en
de kwaliteit van de polders, ook dragen zij bij aan het vergroten
van de biodiversiteit. De Wilhelminapolder investeert in behoud
van de kwaliteit van de biodiversiteit. Daarvoor is in 2015 een
Groenbeheerplan opgesteld. Dit Groenbeheerplan bevat een
doelmatige beheerstrategie. De afbakening en de ligging van de
groenelementen is mede afgestemd op het beleid van zowel de
Gemeente Goes, de Provincie Zeeland, de Stichting Landschapsbeheer Zeeland, de Stichting het Zeeuwse Landschap, Natuurmonumenten en het Waterschap Scheldestromen.

Zwaluwnesten in de schuur

Zoogdieren komen in ruime mate voor in de Wilhelminapolder.
Hazen en reeën zijn veel geziene gasten. Ook marterachtigen,
egels, vossen en diverse knaagdiersoorten komen voor. Het
wildbeheer wordt verzorgd door jagersvereniging “Het Klopje”
gericht op het in stand houden van een gezonde wildpopulatie.

Kengetal: 4% niet beteelde gronden

5.2 Flora- en faunabeleid
De Wilhelminapolder ligt in het open landschap en bevat, ook
door de inrichting van het bedrijf een grote diversiteit aan flora
en fauna. Boerenerven kunnen een levendige biodiversiteit herbergen. Nestkasten in de oudere schuren bieden ruimte voor
uilen, er leven diverse soorten uilen in en rond de bedrijfsgebouwen. Zoals de ransuil, velduil, steenuil en de kerkuil. Zwaluwen en
vleermuizen vinden ruime nestgelegenheden tussen de balken
in de schuren.

Reeën in de tarwe

Langs de akkers liggen faunaranden. Deze zijn bedoeld om vogels
en kleine zoogdieren de winter door te helpen. Vogeltellers geven
aan dat de diversiteit van vogels erg groot is in deze randen.

De grote oppervlakte luzerne lokt veel bijen. De honing uit de
bloemen staat bekend als een lekkernij. Er is een samenwerking
met een lokale imker, die bijenkasten plaatst langs de randen.
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Bijenkasten in de luzerne

Het buitendijkse water (de Oosterschelde) wat behoort bij de
Wilhelminapolder, is onderdeel van een nationaal park met hoge
natuurwaarden. Dit water staat bij de Wilhelminapolder bekend
als “de mosselpercelen” en is verhuurd aan mosselvissers. De
Oosterschelde is als onderdeel van de Deltawateren van grote
internationale betekenis voor vogels. Verder rust de gewone
zeehond op de droogvallende platen en in inlagen en binnendijkse vochtige natuurgebieden komt de noordse woelmuis voor.

Bruinvissen in de Oosterschelde
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Duurzame energie

6.1 Energie
6.1.1 Productie van duurzame energie
De energie wordt voor 10% van zonnepanelen betrokken. Deze
panelen zijn in 2012 geïnstalleerd en voorkomen 50.650 kg
CO2-uitstoot per jaar. De zonnepanelen genereren jaarlijks
110.000 kWh aan zonnestroom.
Kengetallen: 80 kWh energieproductie/ha
6.1.2 Gebruik van energie
De Wilhelminapolder gebruikt jaarlijks 1.130.000 kWh aan
stroom, waarvan 110.000 kWh zelf wordt geproduceerd. Er
wordt geen gebruik gemaakt van groene stroom. Verbruik van
dieselolie is ca 200.000 liter.

■

■

Gewasbescherming. De impact op de CO2-uitstoot is hoog.
Dit wordt veroorzaakt door de energie die nodig is om gewasbeschermingsmiddelen te ontwikkelen. Dit is te beïnvloeden
door de keuze van het middel en de toe te passen hoeveelheid.
Uitstoot trekkers. Bij aanschaf van de trekkers wordt gekeken
naar het energieverbruik. De laatste 4 trekkers en de combine
voldoen aan Tier 4 final, de vigerende emissienorm voor diesel
motoren. Naast het verbruik van trekkers speelt ook het aantal
draaiuren (koppelen van machines) en brandstofmanagement
een rol. Op de moderne trekkers wordt aangegeven wat het
verbruik per uur is. Dit heeft een positieve invloed op het rijgedrag van de chauffeur.

■

■

Gewasresten. Gewasresten die verteren stoten CO2 uit. Toch
zijn deze gewasresten nuttig voor de bodem en daar waar zij
het organische stofgehalte van de bodem verhogen, leggen ze
CO2 vast. Om de uitstoot van gewasresten te minimaliseren is
het belangrijk een volggewas te telen. Dit gewas neemt de vrij
komende voedingstoffen op en legt het vast in organische stof.
Uitspoeling/vervluchtiging vanuit de bodem. Deze post is te
beïnvloeden door het bemestingsbeleid aan te passen en de
grond zo min mogelijk ‘zwart’ de winter in te laten gaan. Dat
wil zeggen dat er voor gezorgd wordt dat er in de winter ook
een gewas (rustgewas) op het land staat. Dit is echter niet
altijd mogelijk.

%-age CO2 uitstoot per post

Kengetallen: 806 kWh stroomverbruik/ha en 140 liter
dieselverbruik/ha
zaadproductie

6.2 CO2-footprint

De CO2-uitstoot is bij uitstek een parameter in relatie tot duurzaamheid, waarbij uitgangspunt is dat deze zoveel mogelijk moet
worden teruggedrongen. Het doel van Koninklijke Maatschap de
Wilhelminapolder is om in navolging van de doelstelling van de
ZLTO 2025 CO2-neutraal te zijn. Om de CO2-uitstoot te meten is
deze keer gebruik gemaakt van een programma van de Cool
Farm Alliance: de Cool Farm Tool.
Hier wordt onder andere gekeken naar de hoeveelheid zaai- en
pootgoed, energie, gewasbescherming, uitstoot van machines,
gewasresten, bodem en meststoffen.
■ Energieopslag/bewerking. De aardappel- en uienbewaring
en het verwerken van eigen pootgoed drukken zwaar op de
energiebehoefte. Dit is te beïnvloeden door energiezuinige
ventilatoren en goed management van de koeling van de
aardappelen en uien.
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■

Productie van kunstmest. Hier wordt veel energie voor gebruikt. Productie van stikstofhoudende meststoffen draagt
verreweg het meeste bij aan de emissie van broeikasgassen,
omdat de vorming van stikstofmeststoffen het meest energieintensief is en bij de productie lachgas vrijkomt. In het productie-
proces van stikstofmeststoffen komen broeikasgassen vooral
vrij bij de productie van ammoniak en de daarop volgende
productie van salpeterzuur. De totale broeikasgasemissie voor
de productie van stikstofmeststoffen in Nederland ligt tussen
de 2,3 en 2,9 ton CO2-equivalenten/ton N. Vooralsnog is deze
post alleen te beïnvloeden door vermindering van kunstmest
door middel van aanpassing van het bouwplan en zo mogelijk
kunstmest vervangen door dierlijke mest.
Kengetal: CO2-footprint 2.919/ha
Kengetal: percentage rustgewassen in rotatie 51%

6.3 Vastleggen CO2

Groene elementen zijn in staat om CO2 vast te leggen, om een
beeld te krijgen 1 ha bos legt per jaar 14,9 ton CO2 vast. 1 ha
suikerbieten (210 ha suikerbieten in bouwplan) legt per jaar 26
tot 30 ton CO2 vast. Deze CO2-vastlegging wordt gedeeltelijk
weer teniet gedaan door de bewerkingen die noodzakelijk zijn
op het bietenperceel.
CO2 wordt voornamelijk vastgelegd door het organische stofgehalte van de grond te verhogen. Door het tegenwoordig telen
van groenbemesters, het hakselen van stro en het toepassen
van dierlijke mest en compost stijgt jaarlijks het organische stofgehalte van de bodem. Dit is echter een langdurig proces. Door
een balans (bijlage 2) op te stellen wordt inzichtelijk gemaakt of
de teeltmaatregelen positief uitpakken voor het organische
stofgehalte. Het organische stofgehalte varieert per perceel.
Grondonderzoek geeft aan per perceel hoe hoog dit is (bijlage 2).
Het gemiddelde organische stofgehalte in het Zuidwestelijk klei-

gebied is 2,2%. Voor de Wilhelminapolder is bekeken hoe de
verdeling van organische stof over de percelen is. Op basis van
deze verdeling kan een actieplan gemaakt worden voor het verhogen van de organische stof per perceel.
Oppervlakte
Organische stof
9 ha		>3,0 %
426 ha		>2,2 %
200 ha		>2,0 %
679 ha		<2,0 %
1.314 ha		2,17 %
584 ha zit boven het regiogemiddelde, 879 ha zit eronder, waarvan 404 ha aan de lage kant. Het vastleggen van CO2 wordt gezien als een maatregel met een positief effect op de klimaatsverandering. In een aantal landen (Australië, Oostenrijk) is de
overheid begonnen een vergoeding te geven voor de opslag van
CO2 in het landbouwgebied.
Kengetal: organische stofgehalte gemiddeld 2,17%
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Teelt in relatie tot duurzaamheid

7.1 Bouwplan
Op een akkerbouwbedrijf is een meerjarig bouwplan onontbeerlijk. Het bouwplan wordt bepaald aan de hand van saldo’s van de
te telen gewassen, de grondsoort en de rotatie (het bouwplan).
Een minder intensief bouwplan leidt tot een duurzamere teelt,
maar kan op gespannen voet staan met de financiële resultaten.
Ook bij de keuze van de gewassen kan duurzaamheid worden
betrokken. De CO2-footprint is per gewas verschillend (bijlage 3).
Granen scoren het hoogst met 0,37 CO2-equivalenten per ton.
Luzerne scoort het laagst met 0,013 CO2-equivalenten per ton.
Voor sec de duurzaamheid zou een verschuiving van wintertarwe naar luzerne voordeel kunnen opleveren. Er zijn echter
meer (financiële) factoren die een bouwplan bepalen. De teelt
van luzerne bv. bevordert de ontwikkeling van stengelaaltjes in de
grond, die bijzonder schadelijk zijn voor de aardappelteelt. Voor
het optimaliseren van de te maken keuzes gaat de Wilhelmina
polder lineaire programmering toepassen, waardoor beter onder
bouwde keuzes gemaakt kunnen worden. De zwaarte van de af
te wegen factoren bepalen dan het optimale bouwplan.
Het bouwplan wordt verder niet alleen bepaald door saldo en
vruchtwisseling, maar ook door de vraag. Het eetpatroon van de
consument is aan het veranderen, er worden minder tafelaardappelen gegeten (20% minder in de afgelopen 5 jaar), maar de
consumptie van verwerkte aardappelproducten neemt toe.
Er blijft door de groei van de wereldbevolking een grotere vraag
naar eiwithoudende gewassen (peulvruchten) bestaan. Vooral in
China neemt die vraag toe. Er wordt een alternatief gezocht voor
het eiwit uit sojaschroot, omdat soja een slecht imago heeft als
het om duurzaamheid gaat. Er wordt veel (regenwoud) bos gekapt om de teelt van soja uit te breiden. Het effect kan zijn dat
de graanprijs (graan bevat ook eiwit) in Europa zal stijgen. Door
veredeling wordt soja ook steeds beter geschikt om in ons klimaat te telen.
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Veldbonen zijn eveneens een potentiële interessante bron voor
eiwit. Beide gewassen zijn goed voor de grond, binden stikstof uit
de lucht en bevorderen de structuur van de bodem. Het is (nog)
niet mogelijk om voor de wereldprijzen van eiwit in Nederland
eiwithoudende gewassen te telen.
Het klimaat is aan het veranderen, de zeespiegel stijgt en er zijn
meer hevige natte en droge perioden. Dit kan ook een reden zijn
om op lange termijn wijzigingen in het bouwplan aan te brengen.
Het bouwplan op een akkerbouwbedrijf is traditioneel nogal
statisch; akkerbouwproducten zijn veelal grondstoffen. Veranderingen vinden daarom veelal verderop in de keten plaats. Voor een
nieuwe teelt moet er verwerking en afzet zijn.
Naast de traditionele gewassen die nu geteeld worden wordt er
naast eiwithoudende gewassen ook gekeken naar superfood
zoals quinoa. Op dit moment kunnen deze gewassen nog niet
concurreren met onze graangewassen, maar op het moment dat
hier kansen voor zijn zullen deze gewassen worden opgenomen
in het bouwplan.

7.2 Bodem

De bodem is de basis van het akkerbouwbedrijf. Zoals te zien op
bovenstaand kaartje verschilt de bodemgesteldheid in de Wilhelminapolder sterk.

K O N I N K L I J K E

Een gezonde bodem is de basis van een duurzame bedrijfsvoering.
Hoe gezonder de bodem, hoe beter de opbrengsten, hoe efficiënter
er gebruik gemaakt wordt van de voedingsstoffen en hoe hoger
de biodiversiteit. Planten zijn weerbaarder voor ziekten en behoeven minder vaak gespoten te worden met gewasbeschermingsmiddelen.
De gezondheid van de bodem wordt bepaald door een aantal
factoren:
■ Organische stofgehalte
■ Bodembiodiversiteit
■ Ontwatering
■ Bodemverdichting
■ Percentage afslibbaarheid
■ Sporenelementen
De kwaliteit van de bodem gaat de laatste decennia achteruit.
Het organische stofgehalte neemt af en de verdichting door belasting met zware machines neemt toe. Hierdoor worden meststoffen niet optimaal opgenomen en is er een hogere bemesting
nodig om tot goede opbrengsten te komen. De doorlatendheid
van water is afgenomen, waardoor in natte periodes eerder plassen ontstaan en in droge periodes eerder een tekort aan vocht.
Hoewel de machines nog steeds zwaarder worden, zorgt precisie
landbouw ervoor dat er geen onnodige sporen gereden worden.
Bredere banden en lagere bandenspanning verminderen de
bodemdruk eveneens. In de biologische landbouw wordt met
rijpaden gewerkt waardoor er tussen de tractorsporen geen belasting van de grond plaatsvindt. Dit is een techniek die door
enkele akkerbouwers overgenomen wordt. Het vergt wel enorme
investeringen in de aanpassing van de spoorbreedtes van de
machines.
Het bodemleven is belangrijk voor de toestand van de grond.
Voor een gezond bodemleven is een goede ontwatering, een
positieve organische stofbalans en een minimale verdichting
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onontbeerlijk. Dit kan bereikt worden door het telen van groenbemesters, het achterlaten van oogstresten (stro), oogsten onder
droge omstandigheden en brede banden met lage druk.
Ploegen is goed voor het waterbergend vermogen van de grond,
het corrigeren van schade door diepe sporen en het opruimen
van onkruidzaden, zodat in het volgende jaar weer schoon begonnen kan worden, maar is nadelig voor het bodemleven. Een
optimaal bodemleven is in staat om de plantaardige resten om
te zetten in organische stof. Door niet te ploegen blijven de
plantenresten in de bovenste grondlaag en wordt de grond
vruchtbaarder. Voortdurend moet de afweging gemaakt worden
wanneer er gekozen wordt voor ploegen of niet ploegen. Een
goede ontwatering is van essentieel belang voor een gezonde
bodem en dus goede opbrengsten. Ontwatering vindt deels plaats
via de oppervlakte, waarbij een goede vlakligging belangrijk is.
De overige ontwatering vindt plaats via de ondergrond waarbij
een goede doorlatendheid van de grond belangrijk is (geen verdichtingen) en via de drainage. Drainage gaat gemiddeld 20 jaar
mee. De drainage op de Wilhelminapolder is op veel plaatsen
verouderd en behoeft vernieuwing. Een drainageplan voorziet in
een langetermijn planning voor de aanleg en het onderhoud van
drainage. Mogelijk moet hier een inhaalslag worden gepleegd.
De Wilhelminapolder werkt sinds een paar jaar hard aan het verhogen van de organische stof. Er wordt maximaal ingezet op de
teelt van groenbemesters. Er wordt nauwelijks stro meer verkocht
(ten laste van ca. € 100.000 opbrengst), maar gehakseld. Dit stro
brengt echter indirect deze € 100.000 op door verbetering van de
bodem, wat weer ten goede komt aan de opbrengst. Er wordt
veel organische mest aangevoerd, zodat de verwachting is dat
het organische stofgehalte in de bodem blijft stijgen. Dit is een
langdurig proces. Jaarlijks wordt ongeveer 2% van de organische
stof afgebroken. De organische stofbalans (bijlage 2) geeft weer
of de toediening van organisch materiaal voldoende is om de
afbraak te compenseren en of er nog ruimte is om het gehalte
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in de grond te verhogen. Een lichte daling of stijging van het
organische stofgehalte is vaak een zaak van tientallen jaren.
Kengetal: p
 ercentage organische stof 2,17%,
niet kerende grondbewerking 39%

7.3 Insecten
De Wilhelminapolder heeft veel natuurlijke elementen. De elementen bestaan o.a. uit dijken, bossen, natuur, natuurvriendelijke
oevers, wandelpaden en landschapselementen als singels, knotbomen, poelen, solitaire bomen en bloemrijke akkerranden. In
deze elementen kunnen insecten zich voeden en verschuilen.
Sommige insecten voorkomen dat luizen een plaag vormen.
Hierdoor is een chemische insectenbestrijding niet meer vanzelf
sprekend.
Een besparing is hier mogelijk ten opzichte van de huidige teelt.
Het in stand houden van deze elementen langs perceelranden
betekent bovendien dat er weinig tot geen afspoeling van nutriënten en schadelijke stoffen naar de watergangen plaatsvindt.
De uienvlieg is een van de belangrijkste plagen in de teelt van
uien. De larven veroorzaken veel schade. De Wilhelminapolder
bestrijdt deze plaag met steriele mannetjes. Er worden daartoe
op een gespecialiseerd bedrijf grote hoeveelheden uienvliegen
gekweekt in een geklimatiseerde kas. Zodra de maden zich verpoppen worden ze in rust gebracht en gekoeld bewaard. De poppen worden bij het begin van het groeiseizoen bestraald zodat
de vliegen steriel worden. Daarna worden ze losgelaten op het
perceel met uien. De steriele mannetjes paren vervolgens met de
wilde uienvliegen die zich dan niet meer kunnen voortplanten. Als
er voldoende steriele mannetjes worden uitgezet, zal de populatie uienvliegen in aantal afnemen. Het resultaat is goed. De
uienvlieg is op deze wijze net zo goed onder controle te houden
als met een bespuiting met chemische middelen.

Niet alle insecten kunnen met bovengenoemde methoden worden bestreden en daarom worden ook chemische middelen toegepast. Er kan worden gekozen voor zekerheid, wat inhoud dat er
standaard tegen luizen gespoten wordt als het seizoen daar is.
Ook kan worden gewerkt met schadedrempels, rekening houdend met verschillende insecten in verschillende gewasstadia.
Pas bij overschrijding van de schadedrempel worden dan chemische middelen ingezet.
Er is verschil in chemische middelen die toegepast kunnen worden. Er zijn “allesdoders” en middelen die de natuurlijke vijanden
van insecten in leven houden. Deze middelen zijn duurder, maar
hebben een langere werkingsduur, omdat wanneer de natuurlijke vijanden de overhand gekregen hebben, ze in staat zijn om
het evenwicht in stand te houden. De Wilhelminapolder gebruikt
op dit moment nog weinig selectieve middelen, werkt niet optimaal met schadedrempels en maakt geen actief gebruik van de
aanwezige natuurlijke vijanden. De reden hiervoor is voornamelijk kosten (arbeids) technisch.

Akkerrand om nuttige insecten te lokken
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7.4 Onkruid

matig mogelijk gebruik van stikstof. Door middel van precisielandbouw komt dit doel in zicht.

Onkruiden kunnen een groot probleem zijn in de cultuurgewassen. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van het dichte
bladerdak van aardappelen, uien en granen die het licht weg
nemen van de onkruiden. Hiervoor is het belangrijk dat de gewassen een ruime voorsprong hebben op het onkruid. Dit wordt
bereikt door met lage doseringen de kleine kiemplantjes van de
onkruiden dood te spuiten. Op het moment dat het bladerdak
dicht genoeg is, is een onkruidbestrijding niet meer nodig.

30% van de stikstofbemesting komt uit het gebruik van organische mest. De werking van stikstof uit organische bronnen
is minder voorspelbaar dan de werking van stikstof uit kunstmest. Hierdoor bestaat gevaar van uitspoeling als de stikstof
niet op het juiste moment beschikbaar komt voor de plant.
Door 30% uit organische bronnen te gebruiken voor de basisbemesting kan de kunstmest stikstof ingezet worden op die
plaatsen waar precisie noodzakelijk is.

7.5 Bemesting
Cultuurgewassen kunnen niet zonder bemesting. De belangrijkste
elementen voor de bemesting van akkerbouwgewassen zijn stikstof, fosfaat en kali.
■ Stikstof is nodig voor de bladontwikkeling van de gewassen.
De bladeren zijn de motoren die zonlicht omzetten in groei
van de plant. Vlinderbloemige gewassen kunnen zelf stikstof
uit de lucht halen. Andere gewassen hebben bemesting met
stikstof nodig. Stikstof wordt uit de lucht gewonnen en is dus
in ruime mate voorradig. Maar de productie van kunstmeststikstof vergt echter veel energie (het omzetten van stikstofgas naar korrels). Hierdoor is de CO2-belasting van productie
van stikstofkunstmest het grootste onderdeel van de totale
CO2-belasting op een akkerbouwbedrijf. Omdat dit komt door
het productieproces en niet door de grondstof, kan deze belasting alleen drastisch omlaag zodra er een meer milieuvriendelijke manier van productie ontstaat. Er zijn bij de diverse
aanbieders van kunstmest grote verschillen in milieubelasting
bij productie.
Stikstof geeft problemen bij uitspoeling en afspoeling. Het
water wordt rijker aan voedingstoffen, dit bevordert algengroei. Algengroei vermindert het doorzicht in het water, waardoor er problemen ontstaan in de voedselketen in het water.
Mede om die reden moet gezocht worden naar een zo doel-
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■

Fosfaat is nodig voor de ontwikkeling van het wortelgestel
van de gewassen. Aardappelen zijn het meest gebaat bij een
goede fosfaatgift. Fosfaat is een delfstof die eindig is. Fosfaat
wordt voornamelijk in Marokko en Finland gewonnen. Om hier
de footprint omlaag te brengen moet er veel meer gedaan
worden aan hergebruik (dierlijke mest, terugwinning uit zuiveringsinstallaties). Fosfaat geeft dezelfde problemen bij uitspoeling als stikstof. Ook hier geldt dat precisielandbouw tot
besparingen en milieuwinst kan leiden.
95% van de fosfaatgift komt uit organische mest. Het doel is
om de fosfaatbemesting voor 100% uit hergebruikte bronnen
(dierlijke mest, compost, plantenresten, struviet, beendermeel) te halen.

■

Kali is nodig voor de stevigheid van de cellen waaruit de plant
bestaat. Kali is de minst kritische meststof voor het milieu, er is
voldoende van aanwezig en het geeft geen milieuproblemen
door uitspoeling.
Kali komt voor 75% uit dierlijke mest en voor 25% uit kalizout.
Dierlijke mest wordt, waar mogelijk, aangevoerd van bronnen
die op korte afstand zijn gelegen, zodat de CO2-impact van
transport zo klein mogelijk blijft.

K O N I N K L I J K E

Kengetallen/ha:
kg N uit kunstmest
Kg P2O5 uit kunstmest
Kg K2O uit kunstmest
kg N uit organische mest
Kg P2O5 uit organische mest
Kg K2O uit organische mest

151
3
43
51
58
109

7.6 Ziektebestrijding
Bij de rassenkeuze wordt rekening gehouden met de weerstand
van de gewassen tegen ziekten. Schimmelziektes blijven echter
een probleem. Helaas is er nog geen ras dat volledig resistent is.
De aardappel is zeer gevoelig voor de schimmelziekte phytophthora. Uien zijn gevoelig voor meeldauw en bladvlekken. In granen
komen roest, meeldauw en fusarium voor en ook in bieten komen
schimmelziektes voor. Naast rassenkeuze is vruchtwisseling en
goede voeding (bemesting) een methode om de gewassen weer
baarder te maken tegen ziekten. Daarnaast is het vrijwel elk jaar
weer nodig om een chemische bestrijding tegen deze ziektes uit te
voeren. Door middel van beslissingsondersteunende systemen is
het mogelijk om deze bespuitingen tot een minimum te beperken.
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De techniek van het spuiten is steeds meer gericht op drift
reductie, waardoor een reductie van 95% drift haalbaar is, met
een besparing van middelen van 10-20%.

rust met motoren die voldoen aan de hoogste Europese eisen
voor uitstoot van schadelijke stoffen.
Kengetal: 140 liter brandstofverbruik/ha

7.7 Mechanisatie
Door meerdere bewerkingen te combineren in 1 werkgang is er
minder brandstof nodig en vermindert de insporing op het land.
De grondbewerking, het poten en frezen wordt nu door 1 trekker
uitgevoerd. De trekkers zijn uitgerust met GPS waardoor een
brandstofbesparing van 15% gerealiseerd is. Er worden geen
onnodige sporen meer gereden.

7.8 Smartfarming

Het is echter nog erg lastig om de beschikbare data om te zetten
in de behoefte van de plant. Ogenschijnlijk veelbelovende sensoren die de stikstofbehoefte van de plant ‘live’ kunnen meten en
de kunstmeststrooier aansturen zijn in de praktijk minder succes
vol gebleken. Dit geeft aan dat we nog maar aan het begin staan
van een toekomst waarin efficiëntieslagen mogelijk zijn. Een
ontwikkeling die stap voor stap gaat.
De Wilhelminapolder werkt al wel met taakkaarten. Op basis van
data wordt bepaald welke gedeelten van het perceel zwaarder of
minder zwaar moeten worden bemest. Deze gegevens worden
gebruikt door de kunstmeststrooier die op basis van deze data
meer of minder doseert.

Er is geïnvesteerd in lagedrukbanden. Deze banden ontzien de
bodem, waardoor er minder verdichting plaatsvindt en de bodem
biodiversiteit beter in stand blijft. Hierdoor is een betere doorworteling van de grond mogelijk en kunnen de planten met minder voedingstoffen betere opbrengsten genereren.
Doordat steeds meer data beschikbaar komen voor de landbouw
wordt het mogelijk om op de centimeter precies te telen. Grond
is erg wisselend van samenstelling. Percelen worden tot nu toe
als een geheel behandeld. Door apparatuur in te zetten die de
data kunnen vertalen in maatregelen die kunnen voorzien in de
gewasbehoefte is het theoretisch mogelijk om op een perceel
verschillende hoeveelheden meststoffen en gewasbeschermings
middelen in te zetten.

Bij de aanschaf van machines is naast de prijs en de kwaliteit, ook
duurzaamheid een criterium. De vier laatst aangeschafte trekkers
van de in totaal elf trekkers op de Wilhelminapolder zijn uitge-
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Een voorbeeld van een
makkelijk toepasbare
technologie is de
vochtsensor. Door op
verschillende percelen
vochtsensoren te plaatsen
is via de smartphone
inzichtelijk op welke
percelen beregening
noodzakelijk is.
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7.9 Bewaring van de aardappelen

Wat betreft precisielandbouw focust Wageningen op 6 toepassingen:
1. plaatsspecifiek bekalken/organisch materiaal toedienen;
2. plaatsspecifiek bodemherbiciden toedienen afhankelijk
van de zwaarte van de grond;
3. plaatsspecifiek aardappelen poten afhankelijk van de
zwaarte van de grond;
4. plaatsspecifiek loofdoden/phytophthora spuiten op basis
van vegetatie-index;
5. plaatsspecifiek stikstof-overbemesten in aardappelen;
6. plaatsspecifieke aaltjesbestrijding.
Door te werken aan deze plaatsspecifieke toepassingen worden
besparingen mogelijk op het gebied van gewasbescherming en
meststoffen en wordt de ‘goede’ grond beter benut waardoor
hogere opbrengsten haalbaar zijn.
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De aardappeloogst start in juli. Van juli tot en met oktober worden
wekelijks aardappelen gerooid. Een gedeelte van de aardappelen
gaat direct vanaf het land via inpakbedrijven naar diverse supermarkten als tafelaardappelen. Vanaf september worden de aard
appelen opgeslagen in de bewaarcellen. Hier worden ze op een
constante temperatuur gehouden (mechanische koeling). Een
gedeelte (10%) van deze energie is afkomstig van zonne-energie.
Om het kiemen van de aardappelen te voorkomen is een behande
ling noodzakelijk. Op de Wilhelminapolder wordt, voor de consumptieaardappelen die de bewaring in gaan, gebruik gemaakt
van MH, een kiemremmer die 5 weken voor de oogst over het
gewas gespoten wordt. Dit heeft als extra voordeel dat er minder
of geen aardappelopslag op het land komt in het daaropvolgende
jaar. In de bewaring wordt gebruik gemaakt van Chloor IPC. Deze
voorkomt dat de aardappelen gaan kiemen. Zo worden de aardappelen bewaard tot het juiste moment gekomen is om de aardappelen af te leveren. Chloor IPC is een bijzonder persistente
stof die slecht afbreekt. Een schuur waarin Chloor IPC gebruikt is,
is niet meer geschikt voor de bewaring van andere producten
(uien, granen, peulvruchten) dan consumptieaardappelen. Er is
sinds kort een alternatief, 1,4sight, een kiemremmer die bestaat
uit stoffen die de aardappel zelf ook aanmaakt om in kiemrust
te komen. Dit middel is veilig voor andere producten. Nadeel is de
hoge prijs. In de nieuwe schuur wordt geen Chloor IPC gebruikt.
Bij pootgoed wordt gebruik gemaakt van Talent, een stof die
gemaakt is op basis van karwijolie.

7.10 Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen
Per gewas is een inventarisatie gemaakt van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Deze zijn vergeleken met de benchmark voor het gebied (Zuidwestelijke klei) en de norm die gesteld
is door Milieukeur. Wat opvalt is dat de Wilhelminapolder boven
de norm van Milieukeur zit en over het algemeen meer gewasbeschermingsmiddelen gebruikt dan de collega-boeren in het
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gebied. Vooral bij fritesaardappelen is het gebruik hoog. Dit zit
vooral in de fungiciden (schimmelbestrijdingsmiddelen).
Bij aardappelen is het belangrijk het gewas te beschermen tegen
phytophthora, een hardnekkige schimmelziekte die alleen preventief te bestrijden is. De risico’s van het optreden van phytophthora zijn groot en kunnen leiden tot het verlies van grote delen
van de oogst. Vanwege de grote oppervlakte aardappelen en de
tijd die nodig is om alle percelen te spuiten, wordt er volgens een
vast schema gespoten. Ondanks dit systeem is er in 2016 toch
phytophthora opgetreden, waardoor curatief gespoten moest
worden en dat het gebruik van actieve stof verder verhoogd
heeft.
Er zijn computermodellen beschikbaar om te zien of de weer
situatie zodanig is dat gevaar voor phytophthora optreedt. In
dat geval is een preventieve bespuiting nodig. Hierdoor is er een
besparing mogelijk op het aantal bespuitingen.
Bij suikerbieten wordt de invloed van de teeltmaatregelen door
COSUN gemonitord en elke deelnemende teler ontvangt een
analyse per perceel. Een voorbeeld van deze analyse is als bijlage
toegevoegd (bijlage 6).
Ook om de steeds strenge normen van afnemers, bijvoorbeeld
Milieukeur (Jumbo, Aldi, Lidl), te halen is een goede en stringente
monitoring van de gewassen, een goede kennis en het toepassen
van schadedrempels en een rassenkeuze die gebaseerd is op
resistentie nodig.
Omdat een relatief groot gedeelte van het bouwplan van de
Wilhelminapolder bestaat uit Luzerne (200 ha), waarvoor niet of
nauwelijks gewasbeschermingsmiddelen gebruikt worden, is het
gemiddelde gebruik op het bedrijf niet bijzonder hoog (bijlage 4).
Dit neemt niet weg dat het gemiddelde gebruik van actieve stof
toch nog boven het gemiddelde gebruik van collega- bedrijven
ligt, die veelal geen luzerne in het bouwplan hebben. Voor wat
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betreft kosten zit de Wilhelminapolder licht boven het gemiddelde. Vanuit duurzaamheid is het gewasbeschermingsmiddelen
gebruik een aandachtspunt.

7.11 Emissie
Het risico van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen voor
het milieu zit vooral in de emissie naar het oppervlaktewater.
Afspoeling van het erf geeft de hoogste emissie, vervolgens af-
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Gebouwen

Gebouwen in het open landschap hebben een enorme aantrekkingskracht op vogels, insecten, reptielen en kleine zoogdieren.
De erfbeplanting en de daken dienen als schuilplaats en nestplaats
voor vele dieren. Hoewel de gebouwen op zich al voldoende nest
mogelijkheden geven, zijn er op de Wilhelminapolder nog extra
mogelijkheden voor vogels gecreëerd (nestkasten voor uilen,
vleermuizen en insecten).
Moderne gebouwen lenen zich minder voor natuurlijke schuilplaatsen, de eisen voor voedselveiligheid laten het niet toe om
dieren in de gebouwen toe te laten. Er zijn echter andere mogelijk
heden om een habitat voor vogels, insecten, reptielen en kleine
zoogdieren te creëren. Erfbeplanting, nestkasten, maar ook een
stenenhoop, een takkenhoop of een berg met bladeren geven veel
mogelijkheden voor vogels en kleine zoogdieren om te nestelen
en te overwinteren. Het voor de bouw van de nieuwe aardappelbewaarloods gekapte stuk bos is/wordt ruimschoots gecompenseerd (bijlage 5).
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spoeling van het land en drift bij het spuiten. Door zorgvuldig
om te gaan met het vullen van de spuitapparatuur en de juiste
spuittechniek kan veel emissie voorkomen worden. Ook teeltvrije
zones voorkomen emissies naar het oppervlaktewater. Op de
Wilhelminapolder wordt erfemissie voorkomen door de machines
die in aanraking komen met gewasbeschermingsmiddelen op
het land te reinigen. Door hiervoor elke keer een andere plaats te
kiezen voorkomt dit afspoeling naar het oppervlaktewater. De
overige machines worden op een speciale schoonspuitplaats
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met vetafscheider schoongespoten. Bij het kunstmeststrooien
voorkomt een kantstrooiplaat dat er korrels in de sloot terecht
komen. De veldspuit is uitgerust met luchtondersteuning, dat
wil zeggen dat de druppels het gewas ingeblazen worden, waardoor er onder de goede omstandigheden (niet te veel wind)
nauwelijks drift optreedt. Een reinigingsprogramma op de spuit
voorkomt dat er restvloeistof achterblijft in de tank. De restvloeistof wordt in verdunde vorm over het land uitgereden waar
de laatste bespuiting heeft plaatsgevonden.

Maatschappelijk
verantwoord ondernemen

Het bedrijf de Wilhelminapolder is nadrukkelijk aanwezig
in het landschap, een landschap dat steeds meer ervaren
wordt als algemeen bezit. Ook hierdoor is het belangrijk
te laten zien dat een bedrijf als de Wilhelminapolder oog
heeft voor de samenleving.
Voorbeelden zijn de bollen die als kunstwerken het landschap markeren, maar ook gelegenheid scheppen voor
maatschappelijke activiteiten zoals de ploegwedstrijden,
Koningsdag, speelveldjes en uitgebreide wandelroutes.
Dit jaar worden borden geplaatst waardoor duidelijk
wordt waar wel en waar niet gewandeld mag worden.
Hierdoor ontstaat duidelijkheid voor iedereen.
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Aantonen duurzame bedrijfsvoering

10.1 Hoe wordt duurzaamheid aangetoond
Het begrip ‘duurzaam’ wordt op vele manieren uitgelegd. Het
toetsen van de mate van duurzaamheid is lastig. Er zijn een aantal
certificaten en tools van toepassing in de landbouw die toetsen op
duurzaamheid. Steeds meer afnemers hechten belang aan duurzaam geteelde producten. Albert Heijn heeft een eigen duurzaam
heid protocol (de Wilhelminapolder teelt volgens dit protocol).
De supermarktketen Jumbo heeft dit voorjaar aangekondigd
dat zij alleen versproducten zullen verkopen met het certificaat
Milieukeur. Aldi en Lidl zijn daarin gevolgd. Anderen zetten borden
in het landschap om consumenten te laten zien waar hun producten vandaan komen. Zo levert de Wilhelminapolder sjalotten
aan Gourmet.

Langs de randen van het perceel waar de sjalotten groeien,
bloeit een mooie akkerrand. Reden voor Gourmet om hier een
bord in te zetten.
Deze extra inspanningen leveren geen financiële meerwaarde
op. Dit frustreert veel boeren en voor anderen is het een reden
om niet verder te gaan dan wettelijk is voorgeschreven. Op het
moment dat er een koppeling gemaakt kan worden tussen
(extra) inspanningen voor duurzaamheid en uitbetalingsprijs
zullen de boeren-initiatieven de grond uitschieten. Nu is het zo
dat vergroening ‘afgedwongen’ wordt vanuit Brussel als ‘cross
compliance’ voor de ontvangen subsidies. Geen goede basis voor
creatieve oplossingen om de duurzaamheid van de Nederlandse
landbouw te versterken.
Enerzijds is er de noodzaak om te blijven voorzien in de ‘licence
to produce’, maar doordat de financiële marges klein zijn is er
een constante spanning tussen die ‘licence to produce’ en het
financiële voortbestaan van bedrijven.

10.2 Overzicht certificaten
10.2.1 Stichting Veldleeuwerik
Binnen Stichting Veldleeuwerik werken akkerbouwers en verwerkende bedrijven samen om de duurzame productie van de
akkerbouw te stimuleren. Daarvoor is een eigen duurzaamheidssystematiek ‘Veldleeuwerik’ ontwikkeld. De kern hiervan is dat
iedere akkerbouwer, ondersteund door enkele collega’s, een
eigen duurzaamheidsplan schrijft en uitvoert. Door ervaring en
kennisuitwisseling zijn de akkerbouwers in staat om een steeds
grotere bijdrage aan duurzaamheid te leveren.
Aan de hand van tien indicatoren voor duurzaamheid zoeken
akkerbouwers ieder jaar weer nieuwe mogelijkheden op hun
eigen bedrijf. En het resultaat wordt gemeten. Duurzaamheid
is daarmee een voortdurende zoektocht naar verbeteringen
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geworden. Elke deelnemer formuleert zijn eigen duurzaamheids
doelen. Kennisuitwisseling met collega’s en professionele begeleiding zijn de sleutel naar succes. Het duurzaamheidscertificaat
van Stichting Veldleeuwerik is in 2016 door Brussel goedgekeurd.
Dat geeft Veldleeuwerik-gecertificeerde telers meer mogelijkheden om te voldoen aan de vergroeningseisen van het GLB. De
Wilhelminapolder was aangesloten bij Stichting Veldleeuwerik tot
en met 2015. De Wilhelminapolder is nu niet meer aangesloten.
De Wilhelminapolder heeft hiervoor gekozen, omdat er onvoldoende vraag vanuit de markt is naar dit certificaat en omdat de
beoogde wisselwerking met collega’s en professionele begeleiding niet was afgestemd op de omvang van de Wilhelminapolder.
10.2.2 Global G.A.P.
Global G.A.P. is een wereldwijde standaard voor voedselveiligheid. Naast voedselveiligheid besteedt Global G.A.P. ook aandacht aan dierenwelzijn, milieu, natuur en arbo-omstandigheden.
Het systeem geeft zekerheid over de beheersing van het voort
brengingsproces van voedingsmiddelen. Met een Global G.A.P.certificaat wordt voldaan aan wet- en regelgeving en wordt productveiligheid en productaansprakelijkheid verzekerd. Voor
producten die onbewerkt in de supermarkt verkocht worden (o.a
tafelaardappelen en uien) is Global G.A.P. vereist. De aardappelen
en uien van de Wilhelminapolder zijn Global G.A.P.-gecertificeerd.
10.2.3 Albert Heijn protocol
De tafelaardappelen van de Wilhelminapolder worden aan Nedato
geleverd. De belangrijkste afnemer van Nedato is Albert Heijn.
Albert Heijn eist dat alle tafelaardappelen Global G.A.P.-gecertifi-
ceerd zijn. Daarnaast heeft Albert Heijn nog een eigen protocol.
Dit zijn eisen ten aanzien van gewasbeschermingsmiddelen die
bovenwettelijk zijn. Voor dit certificaat mogen dus bepaalde
middelen niet gebruikt worden en zijn andere middelen aan een
maximum gebonden. De Wilhelminapolder is in het bezit van dit
certificaat.
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10.2.5 Milieukeur
Milieukeur gaat uit van een integrale benadering bij de verduurzaming van teelten met een zorgvuldige afweging om de balans
te vinden tussen de verschillende duurzaamheidsthema’s. De
criteria van Milieukeur zijn gebaseerd op de levenscyclusanalyse
(LCA) van een product of dienst. Waar relevant worden ook bij de
bewerking en verwerking van Milieukeur producteisen gesteld.
Anders dan het Veldleeuwerik-certificaat is Milieukeur geaccepteerd door de raad van accreditatie. Milieukeur wordt steeds
vaker genoemd door supermarkten (Jumbo, Lidl, Aldi) als voor-

waarde voor levering. De Wilhelminapolder is nog niet gecertificeerd door stichting Milieukeur. De huidige bedrijfsvoering is
hier nog niet op ingericht. Er is vanuit de markt nog onvoldoende
vraag naar Milieukeur. 80% van de Nederlandse agrarische producten wordt geëxporteerd. In het buitenland is er nog geen
vraag naar Milieucertificaten. Het hebben van een Milieukeurcertificaat is alleen zinnig als er afzet voor geregeld is. Zodra er
vraag vanuit de markt komt en dit ook beloond wordt, wordt
overwogen om deel te nemen aan Milieukeur. Dit geeft kansen
in een niche markt.

10.2.4 Farm Sustainability Assessment 2.0
Het Duurzame Landbouwinitiatief Platform (SAI Platform,
Sustainable Agriculture Initiative) is het primaire wereldwijde
initiatief voor de drank- en voedselwarenketen voor duurzame
landbouw. Voedingsbedrijven en retailers zijn de grootste kopers
van agrarische grondstoffen. Om te zorgen voor een constante,
toenemende en veilige levering van agrarische grondstoffen,
moeten deze worden gekweekt op een duurzame manier. In
2002 hebben Nestlé, Unilever en Danone het SAI Platform opgericht. Het SAI Platform telt vandaag meer dan 90 leden die actief
dezelfde mening over duurzame landbouw delen. Het SAI Platform ontwikkelt (of mede ontwikkelt) instrumenten en richtsnoeren ter ondersteuning van de globale en lokale duurzame
inkoop en landbouwpraktijken.
De Wilhelminapolder heeft recent een onderzoek uitgevoerd
naar de mate waarin zij invulling geeft aan de verwachtingen op
het gebied van duurzame voedselproductie van wereldwijde
voedselbedrijven die zich hebben aangesloten bij SAI platform.
Uit dit onderzoek is gebleken dat de Wilhelminapolder zilver
scoort. Er is getracht aansluiting te vinden bij ketenpartners,
echter zonder resultaat. De standaard van SAI kan gebruikt worden als maatstaf, maar heeft verder niet veel waarde, omdat het
niet is gericht op Nederlandse omstandigheden.
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Toekomst

Door de voortschrijdende techniek is het steeds meer mogelijk
om duurzamer te werken. De ontwikkelingen worden op de voet
gevolgd en zodra er mogelijkheden zijn om te verbeteren worden de nieuwe technieken toegepast. Er wordt gewerkt met de
best mogelijke technieken die voor de Wilhelminapolder in te
passen zijn.

Doelstellingen:
■
■

■
■
■
■

■
■
■
■
■

■
■

■

Leveranciers en afnemers toetsen op duurzaamheid.
Samenwerking met onafhankelijke partijen gericht op
duurzaamheid.
Afzet zoeken voor duurzaam geteelde producten.
Verbetering van biodiversiteit.
Organische stofgehalte planmatig verhogen.
Verlaging milieubelasting van gewasbescherming, werken
met schadedrempels en beslissingsondersteunende
systemen.
Optimalisering driftbeperking.
Meer gebruik maken van natuurlijke vijanden.
Drainageplan en uitvoering.
Bodembelasting verminderen.
Fosfaatbemesting in 5 jaar voor 100% uit organische mest
te halen.
Verlaging energie- en brandstofgebruik.
Energieverbruik zoveel mogelijk uit CO2 neutrale bronnen
halen.
CO2-footprint verminderen.

20

K O N I N K L I J K E

M A A T S C H A P

D E

W I L H E L M I N A P O L D E R

12

Conclusie

De Wilhelminapolder scoort op veel punten goed op het gebied
van duurzaamheid. Dit geldt vooral voor omgeving, landschap
en biodiversiteit. Bij de bemesting van gewassen wordt veel
gebruik gemaakt van groenbemesters en organische mest. Dit
bevordert de bodembiodiversiteit en maakt de gewassen weerbaarder.
De belasting van de bodem is een zorg. Er zijn hoge verwachtingen
van ‘smart farming’ waardoor zware machines vervangen kunnen
worden door robots. Met deze ontwikkelingen zal het energieverbruik afnemen. Zware trekkers met hoog brandstofverbruik
zullen vervangen worden door zelfrijdende elektrische werktuigen.
De ontwatering van percelen van de Wilhelminapolder is verouderd en de drainage behoeft vernieuwing.
Inherent aan de gekozen bedrijfsstrategie is het niveau van het
huidige gewasbeschermingsmiddelengebruik. Andere keuzes in
middelen, hanteren schadedrempels e.d. kunnen het verbruik
omlaag brengen waarbij voorkomen moet worden dat het risico
profiel voor opbrengst en/of kwaliteit verhoogd wordt.
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Bijlage 1
Kengetallen
Kengetallen/ha

2016

2017

Brandstofverbruik ltr

140

145

Energieverbruik kWh

806

868

80

75

Energielevering CO2-neutraal
Gewasbeschermingsmiddelen kg AS
Kg N uit kunstmest

8,9

10,5

151

139

Kg P2O5 uit kunstmest

3

4

Kg K2O uit kunstmest

43

72

Kg N uit org. mest

51

52

Kg P2O5 uit org. mest

58

66

Kg K2O uit org. mest

109

73

2.919

-

4

4

CO2-footprint
Percentage niet beteelde gronden
Overschot organische stofbalans
% Organische stof

1.087
2,17

2018

208*
2,27

% Niet-kerende grondbewerking

39

48

% Rustgewassen in rotatie

51

51

% Diepwortelende gewassen in rotatie

67

70

* in 2017 is het gebruikte afbraakpercentage hoger dan in 2016.
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Bijlage 2
Organische stofgehalte percelen

Organische stofbalans Wilhelminapolder 2016
Aanvoer gewasresten
Gewassen

Aan de hand van 4-jaarlijkse monsternames
Perceel
BW80
RW70
RW30
CP30
HS62
BW20
HS10
HS70
HS80
VN20
WP10
BW30
BIS30
GO20
HS50
RW40
BW60
CP20A
GO10
RW10
GO40
BIS60
MO50
WP40
BIS10
BIS20
BW70
MO30
MO40
OB60
RO30
RW20
MO10
MO20
OB10
OB20

oppervlakte
2,4
5,0
1,7
31,2
3,2
40,8
17,0
8,5
12,7
2,7
32,5
18,7
53,7
17,2
3,2
12,0
4,2
10,0
48,4
26,9
44,5
15,8
16,6
6,1
25,5
22,9
8,4
8,5
15,1
18,8
34,2
16,7
38,2
18,3
20,3
24,9

Fosfaat
gehalte

Kali
gehalte

61,0
42,0
104,0
70,0
55,0
61,0
72,0
62,0

13,0
19,0
29,0
26,0
25,0
22,0
28,0
25,0

42,0
81,0
62,0
64,0
39,0
55,0
77,0
40,0
82,0
51,0
81,0
61,5
63,0
54,0
64,0
57,0
75,0
55,0
64,0
63,0
59,0
64,0
67,0
66,0
76,0
68,0
62,0

18,0
26,0
23,0
24,0
27,0
24,0
28,0
20,0
25,0
30,0
30,0
19,8
23,0
16,0
20,0
35,0
22,0
18,0
19,0
20,0
18,0
19,0
26,0
21,0
23,0
23,0
25,0

Organische
stof Gehalte

bodemleven

3,4
3,2
3,0
2,9
2,8
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,6
2,5
2,5
2,5
2,5
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,3
2,3
2,3
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,1
2,1
2,1
2,1

67,0
38,0
30,0
31,0
28,0
26,0
34,0
23,0
22,0
33,0
20,0
25,0
29,0
26,0
21,0
30,0
17,0
19,0
29,3
25,0
22,0
22,0
34,0
29,0
19,0
26,0
23,0
27,0
21,0
27,0
17,0
24,0

Perceel

oppervlakte

OB40
OB50
CP20B
GO50
KW10
RW50
WP80
BW10
BW50
KW15
KW31
KW33
OB30
RO60
RW90
VN10
KW32
WP70
CP10
KW20
RO20
WP30
WP50
WP60
BW40
HS20
HS30
WP20
RO50
RO70
RW80
KW50
RW60
RO10

8,0
9,2
10,0
35,3
9,2
14,1
12,3
39,5
36,4
9,5
7,1
5,0
26,8
37,4
21,4
11,3
2,8
34,7
3,2
41,7
32,4
18,3
9,2
11,2
33,0
33,8
29,6
8,4
57,5
8,7
34,1
30,5
10,7
4,1

totaal

1383,0

Fosfaat
gehalte
67,0
63,0
72,0
63,0
81,0
63,0

65,0
50,0
56,0
63,0

Kali
gehalte
24,0
22,0
20,0
17,0
24,0
26,0

25,0

26,0

66,0
56,0
72,0
88,0
51,0
1,7
64,0
71,0
75,0

22,0

54,0

32,0

57,0
50,0

1,8
18,0
24,0
21,0
21,0
22,0

26,0
31,0

Organische
stof Gehalte
2,1
2,1
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
1,8
1,8
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,6
1,6
1,6
1,6
1,5
1,5
1,5
1,4
1,4
1,0

bodemleven
21,0
21,0
19,0
17,0
23,0
31,0

ha

Totaal
946800

Wintertarwe incl. stro

360,0

2630

Wintertarwe excl. stro

26,0

1640

42640

Wintergerst incl. stro

102,0

2350

239700

Aardappelen

275,0

875

240625

Suikerbieten

221,0

1275

281775

Zaaiuien

157,0

300

47100

Luzerne 1e jaar

90,0

1350

121500

Luzerne 2e jaar

128,0

2050

262400

8,5

600

Gladiolen
21,0

eff. o.s.
per ha

Totaal

1367,5

Aanvoer groenbemesters
18,0

In stoppel

31,0

Italiaans/Engels raai

100

1080

108000

Mosterd/bladrammenas

283

850

240550

Zomerhaver

176

900

158400

Totaal
13,0

506950

Aanvoer organische mest
ton

21,0
28,0
28,0

Dunne mest
Vaste mest

eff. o.s.
per ha

Vleesvarkens

6689

20

133780

Digestaat

7677

25

191925

Rundvee

Champost

301

77

23177

7100

89

631900

Totaal

980782

Afvoer (afbraak) van organische stof
% organische stof
dikte bouwvoor (cm)

2,17
25
1600

2 0 1 7

2188513
1486859 kg eff. o.s.

Overschot
per ha
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5100
2187640

1087 kg eff. o.s.
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Bijlage 3
Gegevens voor de berekening CO2-uitstoot
aardappelen
consumptie
vroeg

tafel

aardappelen
pootgoed

suikerbiet

wintertarwe

luzerne

uien
plant

uien
zaai

wintergerst

frites
14

49

Aardappel vroeg

33

2,77

3579

Aardappel tafel

52

10,96

3724

45

39

Zaai-poot goed (ton/ha)

3

3

3

6

Aardappel friet

85

20,69

4580

200

200

200

Aardappel poot

107

13,42

4014

Suikerbiet

221

3,39

1520

Wintertarwe

389

4,85

3735

Luzerne

218

0

8

KAS 27

600

NPK 14-0-24

360

600

300

400

950

650

NPK 16-0-32

125

Ureum
gegranuleerd

21

Varkensdrijfmest

24

650

275

Urean 30N

Energie/ha

400

250

NTS 27N

Gewasbescherming (kg/ha)

9,5

CO2 footprint/ha

45

Kalisalpeter

50

Gewasbescherming
Kg act stof/ha

45

Kali 60

10,6

opp

Opbrengst (ton/ha)

Bemesting (kg/ha)

88

Bouwplan 2016

796

2e jaars plantui

47

19,28

5353

Zaai ui

55

21,17

5077

Wintergerst

102

2,99

2561

Ecologische
Aandachtsgebieden

141

0

Landschapselementen

48

0

3600
2,77

10,96

20,69

13,42

3,39

4,85

Diesel (liter)

258

259

259

202

124

118

Elektra (kWh)

727

962

952

3749

26

128

19,28

21,17

2,99

197

170

114

2182
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Bijlage 4
Gebruik gewasbeschermingsmiddelen
Kg actieve stof/ha
Totaal WP

Benchmark

Norm Milieukeur

Gewas
Consumptieaardappelen

Herbiciden
WP

Fungiciden
Benchmark

9,7

12,8

5

2,5

3,8

Fritesaardappelen

22,7

12,8

7,5

3,1

3,8

Pootaardappelen

18,1

9,7

Suikerbieten

7,1

5,3

2,25

6,45

4,7

Wintertarwe

4,51

4,6

2

2,1

3,8

Wintergerst

3,8

Uien
Luzerne

24

11

WP

Insecticiden allesdoder
Benchmark

8,1
17

2,1

9

12

0,005

9

0,075
0,08

7,3

0,064

0,613

0,6

0,008

1,78

0,8

0,01

1,5
15

Insecticiden selectief

0,155

0,01
8,2

4,6

16

9,8

0,045

1

2 jaars plantui

22,6

Gemiddeld/ha

8,2
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Bijlage 5
Compensatieplan voor de bouw van de nieuwe schuur
Koninklijke Maatschap de Wilhelminapolder
Natuurcompensatie kaart

Mei 2017

Toelichtlng
Eikenbos
1.
600 m2
Struiken/struweel
2.
800 m2
Lindebos
3.
1950 m2
Struiken/struweel
4.
250 m2
Bloemrijk grasland
5.
350 m2
Poel
6.
150 m2
7.		Vleermuis-bunker
8.		
8 stuks laanboom- eik
9.		
4 stuks solitaire boom- linde
10.		
6 stuks knotbomen -wilg
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Bijlage 6
Unitip Suiker Unie

Unitip

Pagina 1/1

Akkerleven plan

27-1-2017 09:20

Teler:

Mts. Kon Wilhelminap
older
Klantnr : 2001313
Meestoofweg 6
4475 AR
Wilhelminad

Klik op de onderstreep
te omschrijving van het
onderdeel om de toel
vragen. Bekijkt u dit vers
ichtende tekst op te
lag in PDF? Log dan in
via www.Unitip.nl om
onderdeel van het vers
de toelichting per
lag te bekijken.

orp

Perceelgegevens:
Perceel (perc. code)
Gewas:
Ras:
Teeltjaar:
Grondsoort:
IRS gebied:

GO.50, Suiker Unie (4)
Suikerbieten
Tonga
2016
Zeeklei/zavel
Zeeuwse Eilanden

Categorie

Oppervlakte:
Org. stof:
Opbr. bieten netto:
Opbr. suiker:
5-jarig gem. suiker opb
r.:
Verbeterpunt
0%

Hoofdgrondbewerking

25%

35,3101
1,9
84,1
14,6
13,1

Neutraal
50%

ha
ton/ha
ton/ha
ton/ha

Duurzaam
75%

Waarde

100%

Duurzaam

Gewasbeschenming
Geleide bestrijding
Precisietoepassing
Groenbemester
Bodemverdichting
Organische stof
Kennis
Categorie
Hoofdgrondbewerking
Gewasbeschenming

Geleide bestrijding
Precisietoepassing
Groenbemester
Bodemverdichting
Organische stof
Kennis
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Onderdeel
Type grondbewerking

Verbeterpunt
0%

25%

Neutraal
50%

Duurzaam
75%

100%

Waarde

Duurzaam

MBP waterleven fung
icide
MBP wareleven insectici
de
MBP bodemleven
Effect op nuttige inse
cten
Insecticiden in pillenzaa
d
Waarschuwings - SMS
Aaltjesonderzoek
Aanwezigheid groenbe
mester
Groenbemester ontwikke
ling
Voorvrucht
Zaaibedbereiding
Type mest
Aandeel kunstmest (P2O
5)
Unitip deelname vorig
jaar
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