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Tussenresultaten MaïsScan 

 

Meeste maïstelers zaaien vanggewas na de maïsoogst 

Bijna de helft zaait als vanggewas Italiaans Raaigras 
 

Woensdag, 12 februari 2019. Sinds 30 januari loopt de online MaïsScan. De MaïsScan is 

een onafhankelijk online onderzoek over de maïsteelt dat door onderzoeksbureau Geelen 

Consultancy voor de zevende keer wordt uitgevoerd. Tot nu toe hebben meer dan 700 

maïstelers meegewerkt aan de MaïsScan. Deelnemen kan nog steeds. 

 

Minder onderzaai, meer direct een vanggewas na de maïs zaaien 

In het komend seizoen gaan meer maïstelers een vanggewas na de maïsoogst zaaien in 

vergelijking met het afgelopen seizoen (35% in 2019 versus 44% in 2020). Dit betekent dat in 

2020 minder maïstelers tijdens de maïs (onderzaai of gelijktijdig) een vanggewas gaan zaaien. 

Dit blijkt uit de nog lopende MaïsScan en uit een online onderzoek onder maïstelers welke 

eind 2019 is uitgevoerd, ook door Geelen Consultancy. 

 

Het zaaien van vanggewassen 

Bij onderzaai wordt met name Italiaans Raaigras gezaaid. Bij gelijktijdig met de maïs zaaien 

kiest ongeveer driekwart voor Rietzwenk. Italiaans Raaigras en Winterrogge wordt het meest 

na de maïsoogst gezaaid. Ook Snelle Lente Rogge wordt opvallend vaak genoemd als 

vanggewas na de maïsoogst vanwege de vroege hoge drogestofopbrengst en vroege hoge 

eiwitopbrengst. 

 

Voortgang van de MaïsScan 

Maïstelers (wel of geen vee) kunnen hier nog steeds deelnemen aan de online MaïsScan. De 

MaïsScan gaat ook antwoord geven op de vraag welke maïsrassen het komend seizoen het 

meest gezaaid worden. Het invullen van de MaïsScan duurt ongeveer 5 minuten. Alle 

antwoorden worden anoniem verwerkt. Men kan nog deelnemen tot en met maandag 17 

februari.  

 

Het is belangrijk dat zoveel mogelijk maïstelers meewerken aan de MaïsScan om een zo goed 

mogelijk beeld te krijgen van de maïsteelt. Onder de deelnemende maïstelers wordt een 

Sonos One (Home Sound System) verloot. 

 

  

https://www.geelen-consultancy.nl/maisscan
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Bijlagen met tabellen 

 

Tabel 1 Heeft u in het afgelopen seizoen een vanggewas geteeld tijdens of na de 

maïs? 

 N % 

Ja, door onderzaai wanneer de maïs op kniehoogte stond 251 33,4% 

Ja, gelijktijdig met de maïs gezaaid 53 7,1% 

Ja, direct een vanggewas na de maïsoogst gezaaid 265 35,3% 

Nee, ik heb wel maïs geteeld, maar geen vanggewas geteeld 182 24,2% 

Totaal 751 100,0% 

(bron: Geelen Consultancy, november/december 2019) 

(‘Anders, nl:’ en ‘weet niet/geen mening’ zijn uit de tabel gelaten) 

 

Tabel 2 Gaat u in het komend seizoen tijdens of na de maïs een vanggewas 

telen? 

 N % 

Ja, door onderzaai wanneer de maïs op kniehoogte staat (volgende tabel) 198 28,2% 

Ja, gelijktijdig met de maïs zaaien (volgende tabel) 41 5,8% 

Ja, direct een vanggewas na de maïsoogst zaaien (volgende tabel) 308 43,9% 

Nee, ik ga wel maïs telen, maar geen vanggewas 155 22,1% 

Totaal 702 100,0% 

(bron: Geelen Consultancy, MaïsScan 2020) 

(‘Anders, nl:’ en ‘weet niet/geen mening’ zijn uit de tabel gelaten) 

 

Tabel 3 [Aan de maïstelers uit tabel 2 die een vanggewas gaan telen] Voor welk 

vanggewas of vanggewassen gaat u (hoogstwaarschijnlijk) het meest 

kiezen? Meer antwoorden zijn mogelijk. 

 

Ja, door onderzaai 

wanneer de maïs op 

kniehoogte staat 

Ja, gelijktijdig met de 

maïs zaaien 

Ja, direct een 

vanggewas na de 

maïsoogst zaaien 

N % N % N % 

Gras: Italiaans Raaigras 114 57,6% 4 9,8% 124 40,4% 

Winterrogge 10 5,1% 0 0,0% 88 28,7% 

Gras: Rietzwenk 17 8,6% 30 73,2% 5 1,6% 

Gras: Engels Raaigras 32 16,2% 0 0,0% 19 6,2% 

Gras: Mengsel 18 9,1% 5 12,2% 16 5,2% 

Snelle Lente Rogge 4 2,0% 0 0,0% 24 7,8% 

Wintertarwe 4 2,0% 0 0,0% 22 7,2% 

Bladrammenas 1 0,5% 1 2,4% 17 5,5% 

Japanse haver 3 1,5% 0 0,0% 16 5,2% 

Bladkool 3 1,5% 1 2,4% 4 1,3% 

Anders, nl: 3 1,5% 1 2,4% 16 5,2% 

Weet niet/geen mening/n.v.t. 8 4,0% 1 2,4% 6 2,0% 

Totaal 198 100,0% 41 100,0% 307 100,0% 

 (bron: Geelen Consultancy, MaïsScan 2020) 

 

 


