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Vanggewas mais 2021 
 
Sinds 2019 is het verplicht om op zand- en lössgrond een vanggewas te zaaien bij de teelt van mais. Dit geldt 
zowel voor snijmais als voor andere soorten mais zoals: korrelmaïs, suikermaïs, Corn Cob Mix, 
Maïskolvensilage. Om te voldoen aan deze verplichting zijn er verschillende opties beschikbaar: 

Gelijkzaai 
Het zaaien van rietzwenk tegelijk met het zaaien van de mais. Geschikt voor maistelers op droge zand & 
lössgronden die vrijheid willen houden in het oogstmoment van de mais. Dit systeem is niet geschikt voor 
maistelers die problemen ervaren van probleemgrassen zoals vingergrassen. 
 

Onderzaai 
Onderzaai van gras wanneer de mais kniehoog is. In dit systeem is een aangepaste onkruidbestrijding 
noodzakelijk en is er altijd sprake van een compromis tussen een geslaagde onkruidbestrijding en een 
geslaagde onderzaai. Geschikt voor maistelers op (noordelijke) zandgronden die vrijheid willen houden in het 
oogstmoment van de mais.  
 

Nazaai 
Nazaai van een vanggewas na de maisoogst. Dit systeem vergt geen aanpassingen in de mechanisatie en 
onkruidbestrijding. Het risico bestaat echter dat er vóór 1 oktober natte of onrijpe mais geoogst moet worden. 
Door te kiezen voor een (zeer) vroeg maisras kan dit risico beperkt worden 
 

Vanggewas als hoofdgewas 
De laatste optie is om een wintergaan in te zaaien welke u het volgende seizoen teelt en oogst als 
hoofdgewas, u heeft dan tot 31 oktober de tijd om uw mais te oogsten en de wintergraan in te zaaien.  
 

 

Overzicht 
mogelijkheden: 

Uiterste  
zaaidatum 

Uiterste  
oogstdatum 

 
Geschikte producten: 

Gelijkzaai of 
onderzaai  

 
1 oktober 

 
Niet 

Bladkool 
Bladrammenas 
Gras 
Japanse haver 
Spelt** 

Triticale 
Winterrogge 
Wintertarwe 
Wintergerst Nazaai 1 oktober 1 oktober, snijmais 

31 oktober, andere maissoorten 
 

Inzaaien hoofdgewas* 
 

 
31 oktober 

 
31 oktober 

Spelt 
Triticale 
Winterrogge 

Wintertarwe 
Wintergerst 

* Een hoofdgewas als vanggewas wordt het daarop volgende jaar als hoofd gewas geteeld en geoogst.   
** alleen toegestaan als gelijkzaai of onderzaai bij een andere soorten mais zoals: korrelmaïs, suikermaïs, Corn 
Cob Mix, Maïskolvensilage 
 

Advies vanggewassen: 
 
Mogelijkheid 

 
Keuze 

 
Zaaihoeveelheid vanggewas 

Gelijkzaai Rietzwenk 15-20 kg/ha 

Onderzaai Engels raaigras 15-20 kg/ha 

Italiaans raaigras 15-20 kg/ha 

Nazaai Snelle lente rogge 4 eh 

Rogge 70 kg/ha 

Italiaans raaigras 20-25 kg/ha 

 

   Neem voor vragen contact op met uw adviseur  
 

Voor bestellingen:  0591-642222  of  bestellingen@agriant.nl 
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