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Verplicht vanggewas na mais 
 
De laatste tijd krijgen wij als GeDo veel vragen rondom de verplichte inzaai van een vanggewas na 
mais. Met dit bericht willen wij de feiten nog even op een rijtje zetten. 
 
Wanneer vanggewas zaaien 
In principe geldt op zandgrond dat wanneer je geen onderzaai hebt toegepast, de mais er uiterlijk 1 
oktober af moet en vervolgens moet er direct na de oogst een vanggewas gezaaid worden, uiterlijk 1 
oktober. 
Wanneer er wel onderzaai is toegepast mag de mais ook na 1 oktober geoogst worden. Dit is niet 
alleen een zogenaamde inspanningsverplichting maar ook een resultaatverplichting. Er moet een 
vanggewas staan dat de bodem bedekt. 
 
Mislukte onderzaai 2019 
Bij een mislukte onderzaai in 2019 (door slechte opkomst en/of verdroogd) is er afgelopen week een 
uitzondering gemaakt. 

 Mais geoogst voor 1 oktober en onderzaai is mislukt. U zaait dan direct na de oogst opnieuw 
een vanggewas. 

 Mais geoogst na 1 oktober 1 oktober en onderzaai is mislukt. Ook hier zaait u direct na de 
oogst opnieuw een vanggewas. Bij controle moet u kunnen laten zien dat er onderzaai heeft 
plaatsgevonden en dat er normaal gesproken een geslaagd vanggewas zou staan. U laat 
bijvoorbeeld zien wat, wanneer en hoe u gezaaid heeft. 

 
Geen onderzaai 
Wanneer u geen onderzaai heeft gedaan, moet u uiterlijk 1 oktober oogsten en uiterlijk 1 oktober 
een vanggewas zaaien! 
 
Vorige week heeft u ook een brief van RVO gehad over Hoofdteelt na mais. U mag namelijk wel een 
vanggewas na 1 oktober, maar uiterlijk 31 oktober zaaien wanneer u dit gewas (uitsluitend spelt, 
triticale, wintertarwe, wintergerst, winterrogge) als hoofdteelt voor het volgende jaar gaat 
gebruiken. Dit moet u dan uiterlijk 1 oktober melden! 
 
Meer informatie 
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de site van RVO: 
 
klik hier 
 
Ons aanbod 
 
Wij hebben diverse vanggewassen in ons assortiment, o.a. rogge, diverse raaigrassen en GLB-
groenbemesters. 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Wanneer u vragen heeft, bel 
ons gerust. 

https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/mestbeleid/mest/vanggewas-na-mais

