
WAAROM EEN VANGGEWAS ZAAIEN?

Teelt u maïs op zandgrond? Dan bent u verplicht hierna een vanggewas te telen. Een 
vanggewas telen na maïs heeft als doel uitspoeling van stikstof in het najaar en in de 
winter te voorkomen. Om te veel uitspoeling te voorkomen heeft de overheid regels 
opgesteld voor maïsland op zandgrond. 

LET OP:

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert actief de naleving van 
bovengenoemde regelgeving. Voorkom een boete of randvoorwaardenkorting!

Regelgeving 
Het vanggewas dient direct na de oogst van maïs geteeld te worden. Dit mag door middel van onderzaai 
in maïs of zaai zo snel mogelijk na oogst van maïs. Het vanggewas mag niet gescheurd of vernietigd 
worden voor 1 februari van het daaropvolgende jaar. Wilt u weten of uw perceel onder zandgrond valt? 
Kijk dan op de Grondsoortenkaart Nederland op de website van het ministerie van LNV (www.rvo.nl).

VANGGEWASSEN

TOEGESTANE VANGGEWASSEN ZIJN:

• bladkool
• bladrammenas
• gras
• Japanse haver

• triticale 
• wintergerst
• winterrogge
• wintertarwe

of een mengsel van bovenstaande gewassen.



Vanaf 2019 is het verplicht om vóór 1 oktober een vanggewas in te zaaien. 
Oogst de maïs in september of pas grasonderzaai toe. 

We zetten de drie mogelijkheden op een rij:
• Onderzaai van gras (in mei/juni)
• Inzaaien van één van de toegelaten vanggewassen op uiterlijk 1 oktober
• In oktober inzaaien van een specifiek gewas met een hoge stikstofopname, 

die het volgende jaar als hoofdteelt wordt geteeld (bijv. wintertarwe) 

CZAV heeft afgelopen jaren veel kennis vergaard over bovenstaande opties. 
Directzaai of onderzaai van rietzwenk en/of Italiaans raaigras brengen risico’s 
met zich mee. Het advies van CZAV is om rietzwenkgras directzaai bij de maïs 
toe te passen óf een vroeg maïsras te zaaien en uiterlijk 1 oktober een vanggewas 
in te zaaien.

Voordelen van wintergerst als vanggewas: 

• heeft een snelle beginontwikkeling

• neemt snel en veel reststikstof op 

• heeft een snelle en grote grondbedekking  

• heeft een diepere beworteling dan gras

• geen problemen te verwachten met onderwerken en verteert makkelijk

• vermeerdert minder aaltjes dan gras 

• vermeerdert geen Rhizoctonia

• geeft minder risico op ritnaalden dan grasonderzaai
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Bestellen kan via de bestelmodule op Mijn CZAV en in de CZAV app of stuur een e-mail naar 
bestellen@czav.nl. Onze buitendienst kan u deskundig advies geven bij het maken van de 
beste keuze. 

BESTELLEN?

Vanggewas
Zaaihoeveelheid/ha (kg)

Vermeerdering 
aaltjes

Variatie Advies

Italiaans raaigras 15 - 30 20 Veel

Winterrogge 60 - 100 75 Veel

Wintergerst 60 - 100 75 Weinig

Bladkool 10 10 Veel

Nitrafix 10 10 Veel

Bladrammenas 15 - 25 20 Weinig


