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INLEIDING 

Groenbedekkers leveren verschillende voordelen op. Zo is het inschakelen van een groenbedekker 

een vrij eenvoudige manier om het organische stofgehalte in de bodem, en bijgevolg ook de 

bodemstructuur en -kwaliteit, op peil te houden en zelfs te verbeteren. Ook zorgt de bedekking van 

de bodem voor minder verslemping en erosie. Groenbedekkers kunnen daarnaast een positief effect 

hebben op de uitspoeling van nutriënten naar grond- of oppervlaktewater, doordat ze in het najaar 

stikstof en andere nutriënten opnemen en vasthouden. Ook in verschillende wetgevingen komen 

groenbedekkers aan bod. Voor de meest actuele informatie verwijzen we door naar de website van 

de Mestbank (VLM) en het Departement landbouw van de Vlaamse overheid.  

 

Door het late oogsttijdstip van maïs, en bijgevolg het late zaaitijdstip van de groenbedekker, bestaat 

de kans dat de groenbedekker zich onvoldoende ontwikkelt. Hierdoor blijven de positieve effecten 

zoals hierboven beschreven, eerder beperkt: minder opbouw van organische stof, minder opname 

van nutriënten, minder bescherming van de bodem…  

Om tot een goed ontwikkelde groenbedekker te komen, lijkt het vervroegen van het zaaitijdstip het 

meest aangewezen. Om dit te realiseren moet ofwel de maïs vroeger geoogst worden, ofwel moet 

de techniek van samenzaai of onderzaai bekeken worden. 

 

Bij een vroegere oogst dient de maïsrassenkeuze aangepast te worden om bij een voldoende hoog 

droge stofgehalte te kunnen oogsten. Bij de keuze voor ultravroege (FAO < 180) of zeer vroege 

rassen (FAO 180-210) komt men hieraan tegemoet. Ze zorgen echter doorgaans voor een lagere 

productie wat een impact kan hebben op de hoeveelheid ruwvoer. Anderzijds is de verhouding kolf 

tot de rest van de plant meestal gunstiger, wat de voederwaarde positief beïnvloedt. Het vroeg 

oogsten van de maïs en daarbij het vroeger zaaien van de groenbedekker biedt ook de mogelijkheid 

om uit meer groenbedekkers en mengsels te kiezen dan bij laat zaaien van de groenbedekker. 

 

Wanneer men voor samenzaai of onderzaai kiest, kan dit op verschillende manieren gerealiseerd 

worden. Er kan gelijktijdig met de maïs gezaaid worden, maar de groenbedekker kan ook gezaaid 

worden vanaf het tweede bladstadium tot het tiende bladstadium van de maïs. De keuze van de 

groenbedekker hangt af van het tijdstip van zaaien. De rassenkeuze van de maïs speelt hier dan 

geen rol meer. Om tot een geslaagde onderzaai te komen dienen er wel enkele aandachtspunten 

in acht genomen te worden. Later in deze brochure wordt hier nog verder op ingegaan. 

 

Een groenbedekker na de oogst van korrelmaïs zaaien heeft door het late oogsttijdstip weinig zin. 

De vraag stelt zich dan ook hoe samenzaai of onderzaai bij korrelmaïs uitpakt.  Bij korrelmaïs kan 

er op dezelfde tijdstippen en met dezelfde technieken ondergezaaid worden als bij kuilmaïs, maar 

er werden wel andere resultaten bekomen. Belangrijk hierbij zijn de gewasresten die achterblijven 

op het veld na de oogst van de maïs, die de ontwikkeling van de groenbedekkers beïnvloeden. 
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Door het late oogsttijdstip is de kans op nattere omstandigheden reëel en bestaat het risico op het 

kapot rijden van de aanwezige groenbedekker.  

 

Tot slot wordt ook de toepassing van groenbedekkers bij maïs na gescheurd grasland in beeld 

gebracht. Het scheuren van grasland levert namelijk een grote vrijstelling van stikstof op door de 

omgeploegde graszode. Een goed ontwikkelde onderzaai kan het nitraatresidu na het gescheurd 

grasland mogelijks reduceren. Al blijkt dit geen allesomvattende oplossing. 

 

Aan de hand van deze geactualiseerde brochure, met resultaten uit verschillende jaren onderzoek, 

kan je een doordachte keuze maken in maïsras, groenbedekker en tijdstip van zaai bij zowel kuil- 

als korrelmaïs.  
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WAAROM GROENBEDEKKERS? 

Groenbedekkers kunnen gezaaid worden om verscheidene redenen. Een eerste belangrijke reden is 

de bijdrage aan het organische stofgehalte van de bodem. Zeker wanneer de maïsteelt in 

monocultuur gebeurt, is dit een aandachtspunt. Figuur 1 laat zien hoe het organische stofgehalte 

bij een zandbodem en onder monocultuur kuilmaïs jaar na jaar afneemt (Figuur 1). Wanneer een 

groenbedekker wordt opgenomen in deze rotatie op zandgrond, zien we dat het organische 

stofgehalte toeneemt (Figuur 2). Een hoger organisch stofgehalte betekent een betere 

bodemstructuur, verbetering van het vochthoudend vermogen van de bodem via capillaire 

nalevering, betere nutriëntenhuishouding en een gunstig bodemvoedselweb. Een goede 

bodemkwaliteit en voldoende aanvoer van nutriënten zijn van essentieel belang om een hoge 

opbrengst te behalen.  

 

 
Figuur 1: Verloop van het organisch stofgehalte bij monocultuur kuilmaïs in een zandbodem, 
uitgaande van een startwaarde van 1,2 %. Bron: C-slim © Bodemkundige Dienst van België. 

 
Figuur 2: Verloop van het organische stofgehalte bij monocultuur kuilmaïs in een zandbodem 
waarbij Italiaans raaigras als groenbedekker ondergewerkt wordt, uitgaande van een startwaarde 
van 1,2%. Bron: C-slim © Bodemkundige Dienst van België. 
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Ten tweede zorgt een intensieve beworteling van de groenbedekker voor een betere 

bodemstructuur. Daarbij komt dat deze beworteling, welke vaak een grotere biomassa bevat dan 

de bovengrondse structuren, een aanzienlijke bijdrage aan het organisch stofgehalte levert.  

 

Verder zorgt het bovengrondse deel van de groenbedekkers voor minder wind- en watererosie en 

verslemping van de bodem, wat ook weer leidt tot een betere bodemkwaliteit en –structuur.  

 

Groenbedekkers hebben een gunstig effect op de uitspoeling van stikstof en andere nutriënten 

naar het grond- of oppervlaktewater doordat ze nog laat in het najaar stikstof kunnen opnemen en 

gedurende de hele winter kunnen vasthouden. Op deze manier kan een groenbedekker een bijdrage 

leveren aan de waterkwaliteit en dus ook bijdragen tot een verlaagd nitraatresidu. De stikstof wordt 

geleidelijk opgenomen en is afhankelijk van de mineralisatiecapaciteit van de bodem enerzijds en 

van het type en de ontwikkeling van de groenbedekker anderzijds (zie Tabel 1). Hoe vroeger de 

groenbedekker gezaaid wordt, hoe beter deze zal ontwikkelen en hoe beter het ‘vangeffect’ zal zijn. 

De vastgelegde stikstof komt terug vrij na het onderwerken van de groenbedekker en kan hierbij 

voor een extra bemesting van het volggewas zorgen. 

 

Tabel 1: Stikstofopname door groenbemesters uitgezaaid in het najaar (in kg N/ha) (bron: 
Groenbemesters en nitraatresidu, BDB) 

 

 

Door de striktere regelgeving rond meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen komen 

vruchtwisseling, groenbemesters, e.a. terug meer in de belangstelling. Goed bodembeheer zorgt 

voor een natuurlijk en vruchtbaar groeimilieu voor onze gewassen. Door de strikte teeltvoorwaarden 

wordt er meer en meer ingezet op dit natuurlijk bodembeheer, waarbij ook groenbedekkers een 

belangrijke rol spelen. Voor de meest actuele informatie omtrent de wetgeving verwijzen we door 

naar de website van de mestbank (VLM) en het Departement landbouw van de Vlaamse overheid.  

 

Vervolgens hebben groenbedekkers een remmende werking op de onkruidontwikkeling. 

Groenbedekkers bedekken namelijk de bodem wanneer deze anders braak zou liggen, waardoor 

onkruiden concurrentie ervaren.  

 

Tenslotte dient vermeld dat een gerichte keuze van groenbedekkers in een teeltrotatie een handig 

middel is in de onderdrukking van plagen en ziekten. Een doordachte keuze van soorten die een 

remmend effect hebben op (potentiële) ziekten en plagen op het betreffende veld is daarbij 

essentieel. Doorbreken van de levenscyclus van de ziekte of plaag staat centraal bij deze aanpak. 

Speciale aandacht gaat daarbij naar kruisbloemige groenbemesters (bv. gele mosterd en 
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bladrammenas). Zij produceren tijdens hun groei zwavelhoudende verbindingen (glucosinolaten) die 

een aaltjesreducerende en antifungale werking hebben. Het inschakelen van dergelijke 

groenbedekkers kan de inoculumdruk van onder meer fusarium- en rhizoctoniaschimmels verlagen. 

De verlaging van fusariumschimmels kan zo zorgen voor een wezenlijke daling van het 

mycotoxinegehalte in de maïs. Een kanttekening hierbij is dat dit enkel geldt bij een goed 

ontwikkelde groenbedekker. Dit is een aandachtspunt bij de maïsteelt gezien het late oogsttijdstip 

van de maïs, waardoor de groenbedekker pas laat gezaaid kan worden en de ontwikkeling dus 

mogelijks niet volledig is in het voorjaar. Tussen de verschillende kruisbloemige groenbemesters 

bestaan ook grote verschillen in glucosinolaat-inhoud en dus ook in bio-controle effecten. 

Aandachtspunten 

Een groenbedekker mag dus zeker niet ondoordacht worden toegepast. De ontwikkeling van de 

groenbedekker moet voldoende zijn om de positieve eigenschappen volledig te benutten. Ook moet 

de groenbedekker voldoende verkleind worden bij het onderwerken. Wanneer dit niet gebeurt, kan 

er een compacte zure laag ontstaan. Dit noemt men het inkuileffect, welke de wortelontwikkeling 

bemoeilijkt. Verder dient een goed ontwikkelde groenbedekker ook tijdig ondergewerkt te worden. 

Als er te laat wordt ondergewerkt, bestaat het risico dat de vertering te veel stikstof onttrekt die 

eigenlijk voor de maïs nodig is.  

 

Een ander aandachtspunt is de mogelijke zaadopslag van de groenbedekker, waardoor er problemen 

kunnen ontstaan in de volgende teeltjaren. Zo kan de groenbedekker zich ontwikkelen tot een 

onkruid. Juiste gewaskeuze en tijdstip van zaaien, maaien, klepelen en ploegen is hierbij belangrijk. 

 

Groenbedekkers kunnen ook gastplant zijn van verschillende ziekten en plagen. Hiermee dient 

rekening gehouden te worden bij de keuze van de groenbedekker. 
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WANNEER GROENBEDEKKERS ZAAIEN? 

Het zaaien van groenbedekkers kan op verschillende tijdstippen gebeuren. Traditioneel gaat men 

na de maïsoogst een groenbedekker inzaaien. Een alternatief is om de groenbedekker te zaaien 

samen met de maïs of als onderzaai. Onderzaai kan gebeuren vanaf het 2e bladstadium tot het 10e 

bladstadium van de maïs. Uit proeven bleek dat onderzaai in het 1-2e bladstadium geen ideaal 

tijdstip is. Zowel de keuze van grassoort, als onkruidbestrijding en stadium van de maïs maakt de 

uitvoering van onderzaai op dit tijdstip moeilijk en dus wordt er, binnen deze brochure, geen verdere 

aandacht aan besteed. Elk tijdstip heeft verschillende invloeden op onder andere de maïsopbrengst 

en het nitraatresidu (Figuur 3). In wat volgt wordt Figuur 3 stap voor stap besproken. 

 
Figuur 3: Zaaien van groenbedekkers op verschillende tijdstippen. Elk tijdstip van samen- of 
onderzaai heeft een verschillende invloed op de maïsopbrengst, onkruidbestrijding, nitraatresidu en 
de oogstbaarheid van het gras. Deze figuur geeft deze invloed weer door middel van pijlen.  

Zaai na de maïsoogst 

De zaai van de groenbedekker na de maïsoogst is de eenvoudigste manier, die al jaren met succes 

wordt toegepast. Ze heeft geen invloed op de maïsopbrengst en onkruidbestrijding bij de maïsteelt 

(Figuur 3), maar de zaai dient wel tijdig te gebeuren wil men het maximale uit de groenbedekker 

halen. 



Functionele leidraad Groenbedekkers bij maïs   2022 

10 

 

 

Het tijdig zaaien van de groenbedekker heeft een positief effect op de ontwikkeling. Het spreekt 

voor zich dat een geslaagde groenbedekker een grotere bijdrage zal leveren aan de organische stof. 

Figuur 4 en Figuur 5 illustreren het effect van het zaaitijdstip op de ontwikkeling. Het mengsel van 

Italiaans raaigras en snijrogge was bij een zaai voor 20 september duidelijk beter ontwikkeld dan bij 

een zaai na 15 oktober. 

  

 
Figuur 4: Relatieve droge stofopbrengst begin april bij een mengsel van Italiaans raaigras en rogge. 
Metingen uitgevoerd te Geel (2009 – 2010 – 2016), Laakdal (2015 – 2016) en Bottelare (2016). 
(100 % = 1319,5 kg DS/ha.) 

 

 
Figuur 5: Gewasstand begin april van een mengsel met Italiaans raaigras en rogge. Links werd op 
29 september gezaaid, rechts op 15 oktober. 

 

De bijdrage aan organische stof, is in grote mate afhankelijk van de ondergrondse biomassa (m.a.w. 

de wortelontwikkeling). Figuur 6 geeft dit duidelijk weer. Bij latere zaaitijdstippen en/of na slechte 

weersomstandigheden voor de groenbedekker om zich te ontwikkelen, staat er soms een erg ijl 

gewas. Laat je echter niet misleiden door de ogenschijnlijk slecht ontwikkelde groenbedekker. Deze 

kan door de ondergrondse massa immers toch nog zorgen voor een wezenlijke bijdrage aan 

organische stof. 
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Figuur 6: Procentuele opbrengst droge stof van verschillende groenbedekkers opgesplitst in 
bovengrondse en ondergrondse biomassa.  De procentuele ondergrondse biomassa wordt negatief 
weergegeven. (Bron: project groenbedekkers 2010-2011 Hooibeekhoeve i.s.m. Thomas More Geel) 

 

Tijdig zaaien van de groenbedekker is dus belangrijk, maar vraagt ook een tijdige maïsoogst. Om 

dit te realiseren moet de rassenkeuze van de maïs aangepast worden. Wil men in de 2de helft van 

september maïs oogsten (met een droge stof percentage van 30-36 %), kiest men tussen ultravroege 

(FAO < 180) of zeer vroege (FAO 180-200) rassen. Belangrijk hierbij is dat voor een oogst half 

september deze rassen ook tijdig moeten gezaaid worden en dat hun opbrengst doorgaans wat 

lager ligt, weliswaar met een betere voederwaarde.  

 

Het vroeger kunnen inzaaien van groenbedekkers na maïs heeft ook als voordeel dat de keuze aan 

groenbedekkers ruimer wordt (Figuur 7). Hierdoor kan de groenbedekker gekozen worden aan de 

hand van zijn eigenschappen. Groenbedekkers kunnen namelijk ingedeeld worden in drie groepen: 

bladrijke, grasachtige en vlinderbloemige groenbedekkers. Elk van deze groepen heeft specifieke 

eigenschappen, waarop verder wordt ingegaan.  
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Figuur 7: Groenbemesters met hun zaaitijdstip, vorstgevoeligheid, hoeveelheid zaad en kost per 
hectare. 

 

Kiest men toch voor het latere segment maïsrassen, kan er ook nog een groenbedekker gezaaid 

worden maar dan moet er gekozen worden voor groenbedekkers als rogge of gras die zich in 

minder goede omstandigheden ook nog ontwikkelen. Er moet dan wel in het achterhoofd gehouden 

worden dat de groenbedekker zich minder sterk ontwikkelt. 

 

Naarmate de groenbedekker meer ontwikkeld is, vraagt het onderwerken ook meer aandacht.  Hoe 

meer massa er aanwezig is, hoe eerder de groenbedekker moet ondergewerkt worden. De vertering 

van de groenbedekker vraagt immers ook stikstof. Als er te laat wordt ondergewerkt, bestaat het 

risico dat de vertering te veel stikstof onttrekt die eigenlijk voor de maïs nodig is. Zwaar ontwikkelde 

groenbedekkers vragen ook een intensievere bewerking om het gewas voldoende te verkleinen. Bij 

grasachtige groenbedekkers kan de inzet van glyfosaat nodig zijn.  

 

Net zoals andere gewassen, kunnen ook groenbedekkers gastplant zijn van verschillende ziekten en 

plagen. Hier kan op ingespeeld worden door een doordachte keuze van de groenbedekker. In Figuur 

8 vind je een overzicht van de ziektegevoeligheid van verschillende groenbedekkers in relatie tot 

aaltjes terug. Van de kruisbloemigen zoals bladrammenas, gele mosterd en bladkool is geweten dat 

ze ook minder geschikt zijn in rotaties met veel koolgewassen (bloemkool, spruitkool etc..) omwille 

van de mogelijke uitbreiding van ondermeer knolvoet. De keuze van de groenbekkers moet dan 

ook genomen worden in functie van de teeltrotatie. 
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Figuur 8: Aaltjesschema voor verschillende groenbemesters (Bron: kennisakker.nl) 

 

Soorten groenbedekkers 

Bladrijke groenbedekkers 

Bladrijke groenbedekkers kennen een snelle bovengrondse groei, maar een beperkte wortelvorming. 

Hierdoor leveren ze slechts een beperkte 

bijdrage aan organische stof. Voorbeelden zijn 

gele mosterd, bladrammenas en phacelia (Figuur 

9 en Figuur 10). Deze soorten hebben een hoge 

stikstofopname, maar deze wordt ook snel terug 

vrijgesteld. Sommige bladrijke soorten kunnen 

kansen geven op gebied van ziekte- en 

plaagbestrijding. Zo kan het ook aangewezen 

zijn om te kiezen voor bladrijke groenbedekkers, 

wanneer er problemen zijn met bodeminsecten 

zoals ritnaalden. De inzet van groenbedekkers, 

andere dan grasachtigen, kan mogelijks ook 

Figuur 9: Winterbladkool en gele mosterd 
(november) 
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aanzien worden als het doorbreken van de monocultuur. 

 

  Bladrijke groenbedekkers als gele mosterd of 

Phacelia moeten tijdig gezaaid worden. Voor de 

meeste groenbedekkers uit deze groep valt de 

maïsoogst te laat. Bij een maïsoogst rond 1 tot 10 

september zou men bv. nog gele mosterd of 

bladrammenas kunnen zaaien. Tot 1-15 oktober kan 

winterbladkool ook nog. Bij dit zaaitijdstip moet er 

wel rekening gehouden worden dat ontwikkeling 

eerder beperkt zal zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grasachtige groenbedekkers 

Voorbeelden van grasachtige groenbedekkers zijn rogge, raaigras, festiolium en Japanse haver 

(Figuur 11). Grasachtige groenbedekkers hebben vergeleken met de bladrijke een zeer uitgesproken 

wortelontwikkeling (Figuur 12). De grasachtigen leveren dus een grote bijdrage aan organische stof. 

De opname van stikstof is hoog, maar zowel de opname als de vrijstelling gebeurt langzaam. 

 

Figuur 10: Gele mosterd en Phacelia (maart) 
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Figuur 11: Rogge – Italiaans raaigras – Westerwolds raaigras (april) 

 

 
Figuur 12: Wortelvorming rogge – festolium (april) 
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Vlinderbloemige groenbedekkers 

De vlinderbloemigen, zoals klaver, 

luzerne en wikke (Figuur 13), staan 

bekend om hun stikstofbindend 

vermogen. Ze ontwikkelen diepe 

wortels waarmee ze stikstof uit de 

diepere lagen kunnen halen. Ze leveren 

slechts een beperkte bijdrage aan 

organische stof. 

Mengsels  

Meer en meer maken mengsels ook 

hun opwachting in de praktijk. Een 

combinatie van de verschillende gewassen brengt enkele voordelen met zich mee. Je kan hierbij 

immers de kwaliteiten van verschillende gewassen combineren (Figuur 14). Italiaans raaigras 

bijvoorbeeld doorwortelt doorgaans de bovenste laag intensief en neemt vooral hier stikstof op. 

Rogge daarentegen ontwikkelt zich iets beter bij minder gunstige omstandigheden. Dit wintergraan 

wortelt dieper en kan ook in de diepere lagen stikstof gaan opnemen. Het mengen van beide 

gewassen zorgt dus voor meer zekerheid op een goed ontwikkelde groenbedekker, een betere 

doorworteling van de verschillende grondlagen en kan ervoor zorgen dat er tot op grotere diepte 

stikstof wordt opgenomen. De ervaring leert ons dat de combinatie van rogge en Italiaans raaigras 

doorgaans het meest zekere mengsel is om na de maïs te zaaien, zeker wanneer er na 1 oktober 

wordt gezaaid. 

  

Bij een vroege zaai, voor 1 oktober, zijn er meer mogelijkheden. Uit verschillende proeven bleek het 

inmengen van winterwikken goede resultaten te geven. Winterwikke levert meer eiwitten aan dan 

bijvoorbeeld rogge, maar de opbrengst kan iets minder zijn. Bij een voldoende vroege zaai bleek 

ook de combinatie van deze winterwikken met Japanse haver goede slaagkansen te hebben. 

Afhankelijk van de omstandigheden kan Japanse haver enige vorst verdragen. De resultaten met 

klaver in het mengsel zijn eerder wisselvallig. 

 

 
Figuur 14: Gewasstand begin april van mengsels met Italiaans raaigras (zaaidatum 18 september). 

Figuur 13: Mengsel Japanse haver, wikken en 
incarnaatklaver 
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Of een mengsel meer oplevert dan de individuele gewassen op zich, lijkt af te hangen van 

verschillende factoren. Zaaitijdstip, mengverhouding, mengpartners, maar ook de 

weersomstandigheden hebben hun invloed op de ontwikkeling. Vooral voor vlinderbloemigen lijken 

de groeiomstandigheden bepalend voor het resultaat. Eenzelfde mengsel geeft dan ook niet elk jaar 

hetzelfde resultaat: afhankelijk van de (weers)omstandigheden kunnen verschillende soorten 

domineren (zie Figuur 15). 

 
      Figuur 15:Links Italiaans raaigras + snijrogge te maart 2021, rechts Italiaans raaigras + 

snijrogge te maart 2022. 

Een belangrijk aandachtspunt bij de zaai van de mengsels is een mogelijke ontmenging van de 

zaden. Vooral bij (grote) verschillen in zaadgrootte kan er ontmenging optreden met een slechte 

zaadverdeling op het veld tot gevolg. Controleer dus bij aankomst op het veld of de zaden nog 

goed gemengd zijn. 

Een groenbedekker om onder te werken 

Welke groenbedekker na de maïs kan worden gezaaid, is dus afhankelijk van het gebruiksdoel. Het 

gewas kan in het voorjaar volledig ondergewerkt worden of er kan nog een snede van gemaaid 

worden.  
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Wanneer de groenbedekker zal worden ondergewerkt, 

zijn grassen en granen, en dan vooral rogge en Italiaans 

raaigras, de belangrijkste gewassen. Bij een laat 

zaaitijdstip zullen deze gewassen toch nog een goede 

beginontwikkeling behalen, ondanks de slechtere 

weersomstandigheden. Ze zijn winterhard en zullen dus 

in de winter en het vroege voorjaar nog blijven groeien 

en stikstof opnemen en vasthouden.  

 

Aan de vernietiging van groenbedekkers als Italiaans 

raaigras dient wel extra aandacht besteed te worden, zeker wanneer er gekozen wordt om ploegloos 

te werken en zonder glyfosaat.  Vergeleken met rogge zal Italiaans raaigras sneller hergroeien en 

opslag vormen. Opslag kan voor concurrentie zorgen voor de maïs. Zeker in een systeem van niet-

kerende bodembewerking kan dit nog wel eens voor problemen zorgen. 

 

Als je de mogelijkheid hebt om voor 1 oktober (eventueel tot 15 oktober) te zaaien, is winterbladkool 

een alternatief (Figuur 16 en Figuur 17). Dit gewas is goed winterhard en neemt veel stikstof op als 

het zich goed kan ontwikkelen. Daarbij geeft het de mogelijkheid om verandering te brengen in je 

vruchtwisselingsschema, met positieve effecten op onder andere bodemstructuur en druk van 

ziekten en plagen. Deze koolachtige kan in principe tot eind oktober gezaaid worden, maar de 

ervaring leert dat bij een zaai na 1 oktober het gewas te ijl blijft. Andere kruisbloemigen als gele 

mosterd zijn moeilijker in te passen na maïs. 

 

 
Figuur 17: Winterbladkool 

Figuur 16: Winterbladkool vraagt 
een tijdige zaai 
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Een groenbedekker om te maaien 

Is het de bedoeling om nog een snede te maaien in het voorjaar dan zal er vooral Italiaans raaigras 

uitgezaaid worden. Italiaans raaigras kent een snelle groei in het voorjaar en levert veel en kwalitatief 

voeder op. Nadeel is echter de grote vochtonttrekking van het gras. Wanneer hierna droge 

omstandigheden volgen, heeft dit nefaste gevolgen voor de volgteelt maïs. De voorbije jaren werd 

dit meermaals ervaren. 

 

Rogge kent dit nadeel een stuk minder. Dit gewas ontwikkelt zich beter in het najaar en vroege 

voorjaar, bij koude omstandigheden. Een snellere groei in het voorjaar leidt in veel gevallen tot een 

vroegere oogst, waardoor de maïs eerder gezaaid kan worden en er geen vochtonttrekking meer is 

na ca. 15 - 20 april. De maïs kan dus doorgaans in vochtigere omstandigheden vertrekken en gaat 

duidelijk minder nadeel ondervinden van de voorteelt dan dit bij Italiaans raaigras het geval is. Bij 

een te late oogst van de rogge is het effect op vochtonttrekking evenwel even nadelig.  

 

Rogge wortelt dieper dan Italiaans 

raaigras, waardoor er meer stikstof uit 

de bodem wordt opgenomen en 

afgevoerd. Een snellere ontwikkeling in 

het najaar, geeft een grotere opname 

van stikstof en zodoende meer kans op 

een lager nitraatresidu. Vergeleken met 

Italiaans raaigras heeft snijrogge wel 

een lagere voederwaarde. Dit kan deels 

opgevangen worden door tijdig te 

maaien, waardoor je vermijdt dat het 

gewas te stengelig wordt. Naast de 

klassieke rogge types kan er ook 

bladrogge of hybriderogge gezaaid 

worden. Vooral bladrogge kent een 

snelle voorjaarsgroei en kan hierdoor 

tijdig gemaaid worden. 

 

Eventueel kan ook het mengsel gras-

rogge gezaaid worden. Een combinatie 

van gras met rogge geeft meer 

opbrengst, maar een lagere 

voederwaarde. Bij een combinatie van 

gras met wikken is de voederwaarde dan weer beter, maar de opbrengst lager.  

 

Figuur 18: Mengsel snijrogge + Italiaans raaigras 
(24/03/2020) 
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Sinds kort hebben ook de zogenaamde “méteil-mengels” hun intrede gedaan op de Vlaamse velden. 

De méteil-mengsels zijn combinaties van granen (triticale, haver, gerst) en vlinderbloemigen (erwten, 

wikken, veldbonen). In Frankrijk en in de bioteelt worden deze mengsels al op grotere schaal 

toegepast. Deze mengsels worden doorgaans geoogst als GPS (Gehele Plant Silage) of droog graan. 

In dit geval is het geen tussenteelt meer maar een hoofdteelt. Deze mengsels zijn in bepaalde 

samenstellingen mogelijks ook geschikt als voorteelt voor maïs. Vlinderbloemigen in de combinatie 

kunnen de N-bemesting inperken en toch een kwalitatief voeder opleveren. Vergeleken met gras 

zouden ze, net als rogge, ook een betere bodem voor de volgteelt maïs achterlaten. De ervaringen 

in 2021 leerde dat de méteil-mengsels een hogere temperatuur nodig hebben om zich te 

ontwikkelen. Zeker voor vlinderbloemige componenten kwam dit tot uiting. Vroeger maaien zoals 

dit met rogge kan, is hier niet altijd mogelijk. 

 

 
Figuur 19: Méteil-mengsels als alternatief voor Italiaans raaigras (11/5/2021) 

Wat met het nitraatresidu? 

De invloed van groenbedekkers, gezaaid na de maïsoogst op het nitraatresidu is niet altijd 

eenduidig. Uit diverse proeven bleek dat vooral de omstandigheden op het veld en de 

weersomstandigheden een invloed hebben op het nitraatresidu. Bij de inzaai van de groenbedekker 

gebeurt er immers een grondbewerking waardoor de mineralisatie gestimuleerd wordt en er stikstof 
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vrijkomt. Naarmate er dieper en/of intensiever wordt bewerkt, neemt het risico op een overschrijding 

van het nitraatresidu toe. Hierdoor kan het gebeuren dat op plaatsen waar er geen groenbedekker 

staat, een lager nitraatresidu gemeten wordt dan waar er wel ingezaaid is. Ook bij vroege 

zaaitijdstippen kan het nitraatresidu hoger liggen aangezien in warmere en vochtigere 

bodemomstandigheden de mineralisatie nog extra gestimuleerd wordt. Dit gegeven mag echter 

geen argument zijn om geen groenbedekker in te zaaien. Een groenbedekker staat immers de ganse 

winter op het veld en zal gedurende de volledige periode stikstof vasthouden. Milieutechnisch kent 

de groenbedekker dus ook in de winterperiode zeker zijn nut. Door het toepassen van een beperkte 

bodembewerking, tot ca. 10 cm diep, kan men het risico op een hoger nitraatresidu inperken. Een 

beperkte bewerking met een schijveneg, rotoreg of vaste tand cultivator is voldoende om een goed 

zaaibed te bereiden. In combinatie met een zaaibak op de machine kan de groenbedekker in één 

werkgang worden ingezaaid. Om het effect van de grondbewerking op het nitraatresidu verder te 

beperken wordt er momenteel bekeken wat de mogelijkheden zijn om met een aangepaste 

doorzaaimachine te zaaien. De grond wordt hierdoor nauwelijks geroerd, wat de invloed op de 

mineralisatie moet minimaliseren. 

Samenzaai en onderzaai bij kuilmaïs 

Een alternatief voor zaai na de maïsoogst is de groenbedekker zaaien samen met de maïs of via 

onderzaai. Onderzaai heeft een aantal voordelen ten opzichte van inzaai na oogst. Zo heeft dit 

tijdstip van zaai geen invloed op de rassenkeuze van de maïs. Het zaaitijdstip van de groenbedekker 

is immers onafhankelijk van het oogsttijdstip van de maïs, wat wel het geval is bij zaai na oogst. De 

groenbedekker kan zich na de maïsoogst ook onmiddellijk verder ontwikkelen. De ontwikkeling is 

doorgaans beter, waardoor er een grotere biomassa gevormd wordt wat resulteert in meer 

organische stoftoevoer aan de bodem. Deze snellere ontwikkeling is ook gunstig voor de opname 

van nutriënten in het najaar. Daarenboven moet er geen bodembewerking meer gebeuren in het 

najaar, waardoor de stikstofmineralisatie niet gestimuleerd wordt. Een bijkomend voordeel van 

samenzaai is dat de reeds gevormde graszode bij de oogst van de maïs zorgt voor meer draagkracht 

van de bodem. Dit kan een bescherming bieden aan de bodem tijdens de oogst. Dit is echter 

begrensd tot het niveau waarop schade aan de zode ontstaat door insporing. 

 

Verder wordt in de regelgeving groenbedekkers in onderzaai ook regelmatig aangehaald.  

 

Onderzaai van gras kan gelijktijdig met de zaai van de maïs gebeuren of het gras kan onder de 

jonge maïsplant gezaaid worden. Het onderzaaien kan tijdens verschillende bladstadia van de 

maïsplant. De verschillende tijdstippen van zaai hebben een verschillende invloed op de 

maïsopbrengst, de onkruidbestrijding en het risico op een (te) hoog nitraatresidu (Figuur 3).  
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Soortenkeuze groenbedekkers 

De keuze aan groenbedekkers bij onderzaai is beperkter dan bij zaai na oogst. Er dient hier gekozen 

te worden voor grasachtige groenbedekkers. Het tijdstip van zaai heeft een invloed op de graskeuze 

(Figuur 20). Deze keuze is gebaseerd op de ontwikkelingssnelheid van het gras en het vermogen 

om zich ook in de schaduw te ontwikkelen. 

 

 
Figuur 20: Het tijdstip van zaai van de groenbedekker heeft een invloed op de graskeuze. 

 

Bij het samen met de maïs zaaien, is een traag ontwikkelende grassoort de beste keuze. Dit om 

concurrentie tussen de jonge maïsplanten en het opkomend gras zoveel mogelijk te beperken. Een 

grassoort zoals rietzwenkgras is hier aangewezen (Figuur 22). Rietzwenkgras ontwikkelt trager in het 

beginstadium. Uit de proeven bleek dat 15 kg graszaad rietzwenkgras per hectare voldoende is om 

tot een goede ontwikkeling van het vanggewas te komen. Meer zaaien betekent dat de concurrentie 

tussen het gras en de maïs versterkt wordt, met een negatief effect op de maïsopbrengst. Bij minder 

zaaien bestaat het risico op een te lage opkomst. Italiaans raaigras is te groeikrachtig om in dit 

vroeg stadium mee te zaaien. Dit zou de maïs overwoekeren, met een mislukte maïsteelt tot gevolg. 

  

Figuur 21 geeft het verschil weer in biomassa tussen een groenbedekker gelijktijdig gezaaid met de 

maïs (festulolium en rietzwenkgras) en een groenbedekker gezaaid na de oogst (grasrogge). 

Gelijktijdige zaai geeft hierbij steeds een grotere hoeveelheid biomassa dan zaai na oogst. Opvallend 

hierbij is dat een grotere hoeveelheid zaaigoed niet noodzakelijk een grotere biomassa oplevert. 

Verder worden in de grafiek twee verschillende oogsttijdstippen van de maïs vergeleken. Hoe 

vroeger de maïs geoogst wordt, hoe groter de biomassa, zowel bij zaai na oogst als gelijktijdige 

zaai. Bij het vroeger oogsten van de maïs kan de ondergezaaide groenbedekker namelijk gebruik 

maken van de extra uren zonlicht in september en zal daardoor beter ontwikkelen dan wanneer de 

maïs in oktober geoogst wordt. Het voordeel van het kiezen van een minder vroeg maïsras bij de 
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onderzaai wordt hierdoor gedeeltelijk teniet gedaan, al blijft de ontwikkeling van rietzwenk na de 

oogst toch afhankelijk van de weersomstandigheden.  

 

 
Figuur 21: De biomassa die een groenbedekker in het voorjaar oplevert bij verschillende 
oogsttijdstippen van maïs (16 september en 5 oktober) bij een groenbedekker gezaaid na de oogst 
van de maïs (grasrogge) en groenbedekkers gezaaid gelijktijdig met de maïs (festulolium en 
rietzwenk). (PDPO Looboeren, Laakdal 2016) 

 

Uit de proeven bleek verder dat een grasgroenbedekker gezaaid rond half september evenveel 

bovengrondse massa kan voortbrengen dan rietzwenkgras samen met de maïs gezaaid. Het 

rietzwenkgras heeft echter meer en een diepere beworteling dan grasgroenbedekker gezaaid na de 

maïsoogst. Op die manier is de bijdrage aan de organische stof een stuk hoger bij het rietzwenkgras. 

Naarmate er later in het najaar wordt gezaaid, ontwikkelt de groenbedekker slechter. Dit spreekt 

nog meer in het voordeel van het rietzwenkgras dat samen met de maïs wordt gezaaid. De grotere 

biomassa bij rietzwenkgras betekent dat er tijdig moet ondergewerkt worden. Bij te laat 

onderwerken zal de vertering van de groenbedekker te veel stikstof vragen en komt de stikstof uit 

de groenbedekker te laat ter beschikking voor de volgteelt met een mogelijk negatief effect op de 

opbrengst tot gevolg.  
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Figuur 22: Gelijktijdige zaai met rietzwenkgras. Links 26 juni, midden 2 oktober en rechts 19 
november. 

Bij onderzaai van grassen in maïs in het 4-5 bladstadium kunnen er al sneller ontwikkelende 

grassoorten gebruikt worden. De maïs is op dit tijdstip namelijk al voldoende ontwikkeld om de 

concurrentie van het gras te ondervangen en het gras krijgt toch nog genoeg zonlicht om zich te 

ontwikkelen tot een voldoende sterke zode. In dit bladstadium wordt er best gekozen voor Engels 

raaigras in onderzaai, aan een zaaihoeveelheid van 15 kg per hectare (Figuur 23). Onder droge 

omstandigheden kan het bijmengen van kropaar een meerwaarde betekenen. Rietzwenkgras is in 

dit stadium geen optie meer, het komt namelijk moeilijk of zelfs niet tot ontwikkeling.  

 
Figuur 23: Onderzaai met Engels raaigras en kropaar in het 4e bladstadium. Links 26 juni, midden 2 
oktober en rechts 19 november. 
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Bij nog latere onderzaai, zoals het 8-10e bladstadium (vanaf maïs op kniehoogte) kan er Italiaans 

raaigras onder de maïs gezaaid worden. Italiaans raaigras is een snel ontwikkelende grassoort en 

kan al vrij snel concurrentie bieden aan de maïs (Figuur 24) als deze te vroeg wordt gezaaid. De 

maïs is op kniehoogte echter al sterk genoeg ontwikkeld om deze concurrentie het hoofd te bieden. 

Bij onderzaai in het 8-10e bladstadium wordt best een grotere hoeveelheid graszaad gebruikt. Zo’n 

15-20 kg Italiaans raaigras per hectare is aangewezen in deze omstandigheden, aangezien het 

zaaitijdstip in het late voorjaar/vroege zomer valt en het dus al te droog kan zijn om het zaad te 

laten kiemen. Een grotere hoeveelheid graszaad geeft een grotere zekerheid op toch een gekiemde 

groenbedekker. 

 

 
Figuur 24: Onderzaai met Italiaans raaigras in het 8e bladstadium. Links 17 juli, rechts 19 november. 
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Hoe later er ondergezaaid wordt, hoe minder groot de biomassa van de groenbedekker bij de oogst 

van de maïs. Oordeel echter niet te snel, na de oogst van de maïs kan de groenbedekker zich 

namelijk nog verder gaan ontwikkelen (zie Figuur 25).  

 

 
Figuur 25: Ontwikkeling van Italiaans raaigras gezaaid in het 8e bladstadium van de maïs. Links: bij 
oogst, midden: één maand na oogst, rechts: begin maart. 

Onkruidbestri jding 

 
Figuur 26: Het tijdstip van onderzaai heeft invloed op de onkruidbestrijding 

 

Indien men kiest voor samen- of onderzaai dient er extra aandacht te worden besteed aan de 

gewasbescherming. De gebruikte gewasbeschermingsmiddelen mogen geen negatief effect hebben 

op de ontwikkeling van de ondergezaaide groenbedekkers. Anderzijds dienen de aanwezige 

onkruiden wel afdoende bestreden te worden. Bij samenzaai met rietzwenkgras moet je opletten 

met herbiciden met een grassenwerking en bodemherbiciden. Enerzijds beperken ze immers de 
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ontwikkeling van de (grasachtige) groenbedekker. Anderzijds bieden ze in een lage dosis wel de 

mogelijkheid om de groei van het rietzwenkgras wat te remmen en de concurrentie met de maïs te 

beperken. Grassenmiddelen (bv. nicosulfuron) zijn niet veilig voor het rietzwenkgras en dienen dan 

ook vermeden te worden bij samenzaai. 

 

Bij inzaai in het 4-5e of 8-10e-bladstadium is er ook voorzichtigheid geboden bij het gebruik van 

bodemherbiciden in na-opkomst. Deze hebben een langere nawerking en dus een negatieve invloed 

op de kieming van de grasachtige groenbedekker en worden best vermeden. Ook typische 

grassenmiddelen zoals nicosulfuron hebben een stuk bodemwerking en worden best vermeden. 

Gewasbeschermingsmiddelen zonder bodemwerking kunnen wel ingezet worden bij een latere 

onderzaai. Een correcte onkruidbestrijding heeft zelfs een positieve invloed op de kieming van het 

Italiaans raaigras. 

 

Onderstaande combinaties kunnen toegepast worden vanaf het 2-3e bladstadium van de maïs, 

wanneer rietzwenkgras gelijktijdig met de maïs gezaaid is:  

 Frontier Elite + Stomp Aqua + Callisto + Callam: 0.7 l + 1.5 l + 0.8 l (of 1 l) + 0.20 kg/ha  

 Calaris + Laudis  + Peak: 0.5 L + 1.5 l + 15g/ha 

 Stomp Aqua 1,5 l/ha + Frontier Elite 0,7 l/ha + Laudis OD 2 l/ha of Callisto 1l/ha  

 Dual Gold + Callisto + Peak : 0.6 L + 1 L + 20g/ha  

Merk hier op dat de dosering van de middelen vaak lager is dan bij de zaai van maïs alleen.  Het is 

dan ook belangrijk om tijdig te behandelen. 

 

Hierbij moet er wel rekening mee gehouden worden dat Dual Gold wordt afgeraden op zandgrond. 

De toevoeging van Callam of Peak is enkel noodzakelijk bij aanwezigheid van haagwinde of bij een 

zware bezetting van melganzevoet en veelknopigen.  

 

Wanneer een mengsel van Engels raaigras en kropaar ingezaaid werd bij maïs in het 4-5e  

bladstadium waren er in verschillende proeven positieve ervaringen met een beperkte 

onkruidbezetting gewerkt met een combinatie zonder bodemherbiciden (2 L Laudis OD + 0.4 L 

Onyx + 0.2 kg Callam/ha) en dit ca. 1 week tot 10 dagen voor de inzaai van het gras. In combinatie 

met de schoffelbeurt bij de inzaai van het gras bleef het veld nadien proper.  

 

Wanneer Italiaans raaigras ingezaaid wordt bij maïs in het 8-10e bladstadium (maïs op kniehoogte) 

kan in principe hetzelfde advies gegeven worden. Ook hier zijn pure bodemherbiciden uit te sluiten, 

maar ook herbiciden zoals nicosulfuron (Samson Extra 60 OD) en mesotrione (Callisto) hebben een 

stukje bodemwerking en kunnen in bepaalde gevallen nadien toch schade geven aan het ingezaaide 

Italiaans raaigras. Beperkte gegevens uit LCV-proeven en uit Nederland tonen evenwel aan dat een 

beperkte hoeveelheid Calaris (0.5 tot 0.75 l) in combinatie met tembotrione (+ isoxadifen-ethyl = 
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handelsnaam Laudis 1.5l/ha) en Peak 15g kon toegepast worden bij inzaai van Italiaans in het 8-10e 

bladstadium. Ook de schoffelbeurt bij het inzaaien heeft een effect op de onkruidbezetting. 

 

Een belangrijke kanttekening hierbij is dat op percelen met een hoge onkruiddruk, zoals 

knolcyperus, gierstgrassen, vingergrassen en/of naaldaar, het toepassen van samen- of onderzaai 

van gras bij maïs doorgaans geen geschikte techniek is en dus af te raden valt. De bestrijding van 

de onkruidgrassen is onvoldoende, zeker bij moeilijkere omstandigheden bij het spuiten. Deze 

onkruiden dienen eerst aangepakt te worden en pas achteraf, na een aantal jaren, kan onderzaai als 

techniek overwogen worden. Een juiste perceelskeuze is dus belangrijk bij het welslagen van deze 

teeltcombinatie. 

 
Figuur 27: Onderzaai van de groenbedekker in combinatie met schoffelen. 
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Invloed op de maïsopbrengst 

 
Figuur 28: Het tijdstip van onderzaai heeft invloed op de maïsopbrengst.  

Uiteraard is de opbrengst van de maïs belangrijk. Bij onderzaai werk je met twee gewassen die 

tegelijkertijd op het veld staan. Dit zorgt voor concurrentie. Beide gewassen hebben namelijk vocht 

en voeding nodig. Uit de verschillende proeven en demovelden bleek dat hoe vroeger het 

vanggewas gezaaid wordt, hoe groter de concurrentie is tussen het gras en de maïs (Figuur 29) en 

dit ondanks de juiste inzaaitechniek waarbij de maïsrij ontzien werd. 

 

 
Figuur 29: Invloed van het tijdstip van zaai van de groenbedekker op de maïsopbrengst. In de grafiek wordt 
de maïsopbrengst zonder het zaaien van een groenbedekker gelijkgesteld aan 100 %. De proeven werden 
uitgevoerd op zowel zand- als zandleembodems. Proeven: Geel (2019), Kortenaken (2020), Scherpenheuvel 
(2020), Ravels (2021), Moorslede (2021) en Gijzenzele (2021) 

 

Bij gelijktijdige zaai van het gras en de maïs wordt er een opbrengstverlies vastgesteld van 

gemiddeld -12,8 percent, maar afhankelijk van het jaar en de (weers)omstandigheden, kan dit sterk 
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verschillen. Wanneer het vanggewas wordt ondergezaaid in een later stadium, is de maïs reeds tot 

ontwikkeling gekomen waardoor deze beter kan concurreren met de groenbedekker. Bij onderzaai 

in het 4-5de bladstadium en in mindere mate bij het 8-10e bladstadium, worden er zelfs hogere 

opbrengsten (gemiddeld +7,0 % en +3,9 % respectievelijk) waargenomen dan bij de vergelijkende 

objecten waar er geen groenbedekkers gezaaid werden. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat 

tijdens de zaai in het 4-5e bladstadium en 8-10e bladstadium de mineralisatie een boost krijgt 

doordat het zaaien gecombineerd wordt met een schoffelbeurt. Deze schoffelbeurt brengt extra 

zuurstof in de bodem, waardoor de mineralisatie wordt gestimuleerd, er meer nutriënten ter 

beschikking komen voor de maïs en de maïs dus een betere ontwikkeling kent in vergelijking met 

maïs zonder onderzaai. 

 

Figuur 30 en Figuur 31 geven de invloed van het tijdstip van zaai van de groenbedekker op de 

maïsopbrengst weer op respectievelijk zandgrond en zandleemgrond. Het opbrengstverlies bij 

gelijktijdige zaai is in verhouding kleiner op zandleemgrond dan op zandgrond, maar ook de 

meeropbrengst bij onderzaai in het 4-5e bladstadium en 8-10e bladstadium is in verhouding kleiner 

op zandleemgrond dan op zandgrond. 

 

 
Figuur 30: Invloed van het tijdstip van zaai van de groenbedekker op de maïsopbrengst voor 
zandbodems. In de grafiek wordt de maïsopbrengst zonder het zaaien van een groenbedekker 
gelijkgesteld aan 100 %. De gemiddelden van de resultaten van proeven te Geel (2019), 
Scherpenheuvel (2020) en Ravels (2021) worden weergegeven. 
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Figuur 31: Invloed van het tijdstip van zaai van de groenbedekker op de maïsopbrengst voor 
zandleembodems. In de grafiek wordt de maïsopbrengst zonder het zaaien van een groenbedekker 
gelijkgesteld aan 100 %. De gemiddelden van de resultaten van proeven te Kortenaken (2020), 
Moorslede (2021) en Gijzenzele (2021) worden weergegeven. 

 

Invloed van gras in de maïsri j  

 
Figuur 32: Het zaaien van gras in de maïsrij tijdens de onderzaai heeft invloed op de maïsopbrengst. 

 

Bij samenzaai is gebleken dat de zaaitechniek een belangrijke invloed heeft op de opbrengst van 

de maïs. De eenvoudigste manier om het gras in te zaaien is dit doen samen met de 

zaaibedbereiding en nadien maïs te zaaien. Eventueel kan het gras ook gezaaid worden met een 

pneumatische/elektrische zaaimachine op de maïszaaimachine. Het gras komt dan vollevelds te 

staan. Op basis van de ervaringen uit de proeven is gebleken dat deze manier van werken een grote 

impact heeft op de maïsopbrengst. Beter is om rond te maïsrij geen gras te zaaien. Er is dan nog 
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steeds een impact op de maïsopbrengst maar deze is kleiner dan bij het vollevelds zaaien. Figuur 

33 geeft de vergelijking weer tussen de maïsopbrengst bij het vollevelds zaaien van gras en het uit 

de maïsrij zaaien van gras, bij samenzaai. Vollevelds zaaien van rietzwenkgras bij samenzaai levert 

een gemiddeld opbrengstverlies van 5,6 percent, bovenop het reeds aanwezige opbrengstverlies bij 

gelijktijdige zaai in rijen (zie boven: ‘Invloed op de maïsopbrengst’). Kanttekening die hierbij wel 

moet gemaakt worden, is dat het effect hier ook deels jaar- en perceel afhankelijk is.  

 

 
Figuur 33: Invloed van gelijktijdige zaai met al dan niet gras in de maïsrij, op de maïsopbrengst. 
Vollevelds zaaien (gras in de maïsrij) wordt weergegeven als 100 %. 

 

Om het negatieve effect van het aanwezige rietzwenkgras bij samenzaai te beperken is het van 

groot belang dat er dus geen gras in de maïsrij staat. Streefdoel is hier een grasvrije stook van ca. 

25 cm. Dit kan je op verschillende manieren bekomen. Je kan net zoals bij de latere tijdstippen van 

onderzaai met een schoffel, uitgerust met een pneumatische zaaimachine, zaaien. Belangrijk is wel 

dat er afdekplaten voorzien zijn die verhinderen dat er gras in de maïsrij wordt gezaaid. Dit dient 

te gebeuren in een aparte werkgang. Als er gekozen wordt om bij de zaaibedbereiding het gras in 

te zaaien, kunnen er zaaipijpen dicht gezet worden daar waar de maïsrijen komen. Zowel bij het 

zaaien van het gras, als de maïs, is RTK-GPS noodzakelijk om alles op de juiste plaats te kunnen 

zaaien.  Door een pneumatische/elektrische zaaimachine op de maïszaaimachine in combinatie met 

afdekplaten kan er in 1 werkgang maïs en gras gezaaid worden. Daarnaast zijn er machines op de 

markt waarbij de zaaitank uit 2 delen bestaat, sommige machines zijn dan ook nog uitgerust met 

specifieke zaai-elementen voor maïs. Met zulke machines kan er tegelijkertijd gras en maïs gezaaid 

worden.  
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Figuur 34: Met de Pöttinger Aerosem kunnen er twee gewassen gezaaid word en kunnen er secties 
afgesloten worden waardoor de maïs in rijen staat met rondom een 25 cm grasvrije zone. 

Wat met het nitraatresidu? 

 
Figuur 35: Het tijdstip van onderzaai heeft invloed op het risico op een (te) hoog nitraatresidu. 

 

Onderzaai kan mogelijks een rol spelen in de beheersing van het nitraatresidu bij maïs. Een 

groenbedekker neemt de stikstof die in het najaar en de winter vrijkomt namelijk op, waardoor 

uitspoeling van de stikstof belet wordt. Naarmate de groenbedekker zich beter ontwikkelt, zal er 

ook meer stikstof worden vastgehouden.  
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Figuur 36Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. toont de gemiddelde nitraatresidu’s, gemeten bij 

proeven met groenbedekkers uitgevoerd door Inagro, Proefhoeve Bottelare, Hooibeekhoeve en het 

Landbouwcentrum voor voedergewassen, van 2015 tot 2021. Er wordt een vergelijking gemaakt 

tussen de nitraatresidu’s bij maïs zonder groenbedekker, bij maïs waarbij de groenbedekker samen 

gezaaid werd en bij maïs waarbij de groenbedekker in het 4e en 8e bladstadium gezaaid werd. Over 

het algemeen worden de laagste nitraatresidu’s vastgesteld bij samenzaai van de groenbedekker bij 

de maïs. Bij samenzaai heeft de groenbedekker namelijk een langere periode om zich te ontwikkelen 

en daarbij stikstof op te nemen, in vergelijking met latere tijdstippen van zaai.  Ook bij onderzaai in 

het 4e en 8e bladstadium worden over het algemeen lagere nitraatresidu’s vastgesteld dan bij maïs 

zonder groenbedekkers maar is het verschil met een zaai na de oogst wel duidelijk kleiner. 

 

 
Figuur 36: Vergelijking van de nitraatresidu's (0-90 cm), gemeten half november bij kuilmaïs, zonder 
groenbedekker en met onderzaai (gelijktijdige zaai, onderzaai 4-5e blad en onderzaai 8-10e blad). 
Proeven: Laakdal (2015), Laakdal (2016), Bottelare (2016), Geel (2017), Bottelare (2017), Geel 
(2019), Kortenaken (2020), Scherpenheuvel (2020), Ravels (2021), Moorslede (2021) en Gijzenzele 
(2021). 

 

Op zowel zand- als zandleembodems worden de laagste nitraatresidu’s vastgesteld bij samenzaai 

van het gras met  de maïs (Figuur 37). Ook bij onderzaai in het 4e bladstadium worden er lagere 

nitraatresidu’s vastgesteld dan bij de maïs zonder groenbedekker voor zowel zand- als 

zandleembodems. Bij onderzaai in het 8e bladstadium werd er op zandleemgrond gemiddeld een 

kleine reductie van het nitraatresidu vastgesteld, op zandbodems lag het nitraatresidu nagenoeg in 

dezelfde lijn als de nitraatresidu’s van de maïs zonder groenbedekkers.  
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Figuur 37: Vergelijk van de nitraatresidu’s (0-90 cm) op zand- en zandleembodems bij maïs met 
groenbedekkers (samen- of onderzaai) en bij maïs zonder groenbedekkers. De nitraatresidu’s 
werden gemeten half november bij kuilmaïs. Proeven: zandgrond: Laakdal (2015), Laakdal (2016), 
Geel (2017), Geel (2019), Scherpenheuvel (2020) en Ravels (2021). Zandleemgrond: Bottelare 
(2016), Bottelare (2017), Kortenaken (2020), Moorslede (2021) en Gijzenzele (2021). 

 

Om de vergelijking te kunnen maken tussen de nitraatresidu’s gemeten half november en de 

nitraatreserves gemeten in februari, werden er binnen het demonstratieproject ‘Functioneel inzetten 

van groenbedekkers bij maïs’ ook stalen genomen voor nitraatbepalingen in de winter. Figuur 38 

geeft de gemiddelde nitraatreserves weer.  Er worden dalingen vastgesteld in het vastgestelde nitraat 

ten opzichte van november. Dit toont hoe het gras de stikstof tijdens de winterperiode verder 

opneemt. Deze daling is echter sterk afhankelijk van de ontwikkeling van de groenbedekker en de 

weersomstandigheden.  
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Figuur 38: Vergelijking van de nitraatreserves gemeten half november en half februari. Proeven: 
Kortenaken (2020), Ravels (2021), Moorslede (2021) en Gijzenzele (2021). 

 

In welke mate de zaaihoeveelheid aan rietzwenkgras een invloed heeft op het nitraatresidu, kwam 

niet duidelijk naar voor. Op sommige percelen lag het nitraatresidu lager bij een hogere dosis 

rietzwenkgras, op andere hoger (Figuur 39).  

 

  
Figuur 39: Nitraatresidu's bij gelijktijdige onderzaai met rietzwenkgras in kuilmaïs bij verschillende 
zaaihoeveelheden. De resultaten zijn van proeven uitgevoerd te Laakdal (2016), Geel (2017) en 
Ravels (2021). 
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Oogst groenbedekker 

 
Figuur 40: De oogstbaarheid van de groenbedekker heeft een invloed op de keuze tussen onderzaai 
en zaai na de maïsoogst.  

 

Een landbouwer kijkt bij de keuze van de groenbedekker natuurlijk naar verschillende aspecten. De 

mogelijkheid om de groenbedekker te oogsten en te vervoederen is er daar één van. Wanneer voor 

samen- of onderzaai gekozen wordt, is vervoedering geen geschikte optie. Na de maïsoogst blijven 

de stoppelresten achter op het veld en worden ze niet ondergewerkt. Deze resten zorgen voor een 

te hoog asgehalte voor vervoedering. Bij onderzaai wordt het reeds aanwezige gras ook deels 

platgereden tijdens de maïsoogst, wat de oogst bemoeilijkt. Bij droge omstandigheden zou het veld 

geklepelmaaid kunnen worden na de oogst van de maïs, maar ook hier levert dit een verminderde 

kwaliteit van het gras op. Bij natte omstandigheden wordt het gras bij de oogst van de maïs 

kapotgereden en kan het enkel nog dienen om onder te werken.  

 

De groenbedekker in samen – of onderzaai kan in het voorjaar wel ondergewerkt worden. Naarmate 

de groenbedekker meer ontwikkeld is, dient het onderwerken ook vroeger te gebeuren om te 

voorkomen dat de vertering te veel stikstof vraagt en de groei van de mais negatief kan beïnvloeden. 

Het inwerken van deze groenbedekker zorgt voor een verhoging van het organische stofgehalte 

van de bodem, wat een positief effect heeft op het waterbergend vermogen van de bodem en de 

bodemvruchtbaarheid in het algemeen.  
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ONDERZAAI BIJ KORRELMAÏS 

Het late oogsttijdstip van korrelmaïs maakt dat het inpassen van een groenbedekker na de oogst 

moeilijk tot vaak niet mogelijk is. Om toch een groenbedekker toe te kunnen passen bij korrelmaïs, 

werd bekeken of samen- of onderzaai van groenbedekkers mogelijkheden biedt. 

 

Wat de keuze van grassoort, zaaitechniek en onkruidbestrijding,.. betreft, gelden dezelfde principes 

en werkwijze als bij kuilmaïs. Er dienen traag ontwikkelende grassen gekozen te worden bij 

gelijktijdige zaai en steeds sneller ontwikkelende grassen naarmate er later gezaaid wordt. Ook de 

graszaadhoeveelheid blijft gelijk. De onkruidbestrijding in de maïs blijft dezelfde voor de 

verschillende tijdstippen van zaai als bij onderzaai in kuilmaïs. 

 

Aangezien enkel de oogstwijze verschillend is van kuilmaïs, valt te verwachten dat ook de effecten 

op de opbrengst vergelijkbaar zijn. Uit recente proeven blijkt dit echter niet altijd overeen te komen 

(Figuur 41). Wat samenzaai van de groenbedekker met de maïs betreft, is de tendens gelijklopend. 

Er wordt hier namelijk een opbrengstdaling vastgesteld ten opzichte van maïs gezaaid zonder 

groenbedekkers. Bij onderzaai in het 4-5e bladstadium wordt er een kleine minopbrengst vastgesteld 

ten opzichte van waar er geen groenbedekker stond. De maïsopbrengst bij onderzaai in het 8-10e 

bladstadium resulteerde in quasi dezelfde opbrengsten als maïs zonder groenbedekker. Waar bij 

kuilmaïs met onderzaai in het 4-5e en 8-10e bladstadium meeropbrengsten worden waargenomen 

in vergelijking met maïs zonder groenbedekkers.  

 

 
Figuur 41: Invloed van het tijdstip van onderzaai op de korrelmaïsopbrengst. In de grafiek wordt de 
maïsopbrengst zonder het zaaien van een groenbedekker gelijkgesteld aan 100 %. De proeven 
werden uitgevoerd op zowel zand- als zandleembodems. Proeven: Moortsele (2020), Moorslede 
(2021) en Ravels (2021). 
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Uit de proeven bleek dat de resultaten van de nitraatresidu’s gelijklopend waren bij korrel- en 

kuilmaïs. De laagste nitraatresidu’s worden waargenomen bij samen zaai met rietzwenkgras. Hoe 

later men onderzaait, hoe groter het risico op een hoger nitraatresidu. Ook hier moet dus de 

afweging qua opbrengstverlies enerzijds en lager nitraatresidu anderzijds gemaakt worden voor 

gelijktijdige zaai van rietzwenkgras met maïs. 

 

 
Figuur 42: Vergelijking van de nitraatresidu's (0-90 cm), gemeten half november bij korrelmaïs, 
zonder groenbedekker en met onderzaai (gelijktijdige zaai, onderzaai 4-5e blad en onderzaai 8-10e 
blad). De proeven werden uitgevoerd op zowel zand- als zandleembodems. Proeven: Moortsele 
(2020), Moorslede (2021) en Ravels (2021). 

 

Ontwikkeling na de winter 

Een belangrijk verschil met kuilmaïs zijn de oogstresten die achterblijven op het veld bij korrelmaïs. 

Dit geeft aanleiding tot een bedekking van de bodem met gewasresten, wat de verdere ontwikkeling 

van de ingezaaide grassen bemoeilijkt. Over het algemeen werd in de winter vastgesteld dat de 

ingezaaide grassen er toch in slaagden om door de gewasresten van de korrelmaïs te groeien 

(Figuur 43, Figuur 44 en Figuur 45). Gras dat vlak voor de oogst minder goed ontwikkeld was, had 

vaak wel moeite om door de gewasresten te komen.  
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Figuur 43: Ontwikkeling van het rietzwenkgras, Engels raaigras + kropaar,  Engels raaigras + 
Italiaans raaigras en gras-rogge tussen de gewasresten van de korrelmaïs  te Moortsele (januari 
2021).  

 

 
Figuur 44: Ontwikkeling van het rietzwenkgras, Engels raaigras + kropaar en Engels raaigras + 
Italiaans raaigras tussen de gewasresten van de korrelmaïs  te Moorslede (januari 2022).   

 

 

 
Figuur 45: Ontwikkeling vna het rietzwenkgras, Engels raaigras + kropaar en Engels raaigras + 
Italiaans raaigras tussen de gewasresten van de korrelmaïs te Ravels (januari 2022). 
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De ontwikkeling van het gras tussen de gewasresten is ook sterk afhankelijk van de 

weersomstandigheden. Een natte winter kan zo aanleiding geven tot het rotten van het gras tussen 

de oogstresten (Figuur 46).  

 

 
Figuur 46: Ontwikkeling van het rietzwenkgras tussen de gewasresten van de korrelmaïs te Ravels 
(maart 2022). 
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ONDERZAAI BIJ MAÏS NA GESCHEURD GRASLAND 

 

Maïs telen na gescheurd grasland, kent heel wat aandachtspunten. Maar het probleem wat menig 

landbouwer vaak het meeste zorgen baart, is het verhoogde nitraatresidu als gevolg van de 

omgeploegde graszode. Maïs stopt namelijk na de bloei met het opnemen van stikstof, maar na die 

tijd komt er nog veel stikstof vrij door mineralisatie in de bodem. Om dit nitraatresidu te beheersen, 

biedt samen – of onderzaai van gras bij de maïs na gescheurd grasland mogelijks een oplossing? 

 

Over het algemeen wordt er bij kuil- en korrelmaïs een daling in het nitraatresidu vastgesteld 

wanneer er gras gelijktijdig of in het 4-5e of 8-10e bladstadium van de maïs wordt ondergezaaid. 

Figuur 47 geeft de nitraatresidu’s weer, gemeten half november bij maïs na gescheurd grasland. Er 

wordt een vergelijking gemaakt tussen de verschillende tijdstippen van zaai van de groenbedekker 

en de bemestingstrap van de maïs. Ook hier wordt waargenomen dat, indien de graszode van de 

samen- of onderzaai goed gevormd is, een duidelijke daling van het nitraatresidu mogelijk is ten 

opzichte van maïs zonder groenbedekkers. De ontwikkeling van de groenbedekker blijft natuurlijk 

afhankelijk van de weersomstandigheden. 

 

 
Figuur 47: Vergelijking van de nitraatresidu's (0-90 cm), gemeten half november bij maïs na 
gescheurd grasland, zonder groenbedekker en met onderzaai (gelijktijdige zaai, onderzaai 4-5e blad 
en onderzaai 8-10e blad) bij verschillende bemestingstrappen. Proeven: Lo-Reninge (2020) en Geel 
(2021). 2020 was een zeer droog jaar, wat de ontwikkeling van het rietzwenkgras bij de samenzaai 
niet ten goede kwam. 

Samenzaai van gras en maïs na gescheurd grasland, brengt geen opbrengstverlaging teweeg zoals 

wel het geval is bij samenzaai van gras bij korrel- of kuilmaïs niet voorafgegaan door grasland 

(Figuur 48). Het gescheurde grasland levert voldoende stikstof op voor zowel de ontwikkeling van 

de maïs als het rietzwenkgras, waardoor de concurrentie minimaal is. 
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De bemesting blijkt geen invloed te hebben op de maïsopbrengst wanneer er geen groenbedekkers 

ondergezaaid worden. Wanneer er wel gras ondergezaaid wordt, werd er een minimale 

meeropbrengst vastgesteld bij de componenten die bemest werden. Hierbij dient zeker opgemerkt 

te worden dat deze bemesting ook een hoger nitraatresidu oplevert.  

 

 
Figuur 48: Invloed van het tijdstip van onderzaai en de bemestingstrap op de maïsopbrengst (na 
gescheurd grasland). Proeven: Lo-Reninge (2020) en Geel (2021). 

 

Door het vrijkomen van de grote hoeveelheden stikstof na het scheuren van grasland, geeft 

samenzaai van gras en maïs dus geen aanleiding tot een lagere opbrengst. Bij maïs na gescheurd 

grasland zou men dus gelijk- of onderzaai kunnen toepassen om het nitraatresidu te reduceren, 

zonder groot opbrengstverlies. De bemesting dient wel degelijk aangepast te worden. Maar zelfs 

dan is de verlaging in het nitraatresidu vaak onvoldoende. Wil men het risico op een hoog 

nitraatresidu na gescheurd grasland inperken, dan zal men veelal best kiezen voor een alternatief 

dat meer stikstof opneemt, zoals bijvoorbeeld voederbieten. 
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SAMENGEVAT 

Er kan geconcludeerd worden dat er grote verschillen waargenomen worden tussen een 

groenbedekker zaaien na de maïsoogst, samen met de maïs  of als onderzaai. De zaai van 

groenbedekkers na de maïsoogst is de eenvoudigste manier, die al jaren met succes wordt 

toegepast. De zaai dient wel tijdig te gebeuren om de positieve eigenschappen van de 

groenbedekkers volledig te benutten. Om de zaaidatum van de groenbedekkers te vervroegen, is 

de techniek van samen- of onderzaai een mogelijke optie. Maar ook de verschillende zaaitijdstippen 

van onderzaai in de maïs resulteren in verschillende resultaten.  

 

1. Type groenbedekker: Bij zaai na oogst heeft men een ruimere keuze aan soorten. Bij 

onderzaai dient men zich te beperken tot een grasachtige groenbedekker. Bij gelijktijdige 

zaai van de groenbedekker met de maïs dient er een traag ontwikkelende grassoort gekozen 

te worden, zoals rietzwenkgras. Hoe later men de onderzaai in de maïs uitvoert, hoe sneller 

de grassoort zich dient te ontwikkelen (van Engels raaigras tot Italiaans raaigras).  

 

2. Onkruidbestrijding: Er dient rekening gehouden te worden met de onzekerheidsfactor in 

verband met de beschikbare gewasbeschermingsmiddelen bij samen- of onderzaai. Een 

algemene regel geldt dat wanneer men te maken heeft met een hoge (gras)onkruiddruk op 

een perceel, hier best gekozen wordt voor zaaien na de oogst in plaats van gras in onderzaai. 

 

3. Maïsopbrengst: Hoe vroeger men gaat onderzaaien, hoe groter het effect naar de 

maïsopbrengst. Samenzaai heeft doorgaans een negatief effect op de opbrengst. 

Onderzaaien in het 4-5e bladstadium en in mindere mate het 8-10e bladstadium veroorzaken 

doorgaans een meeropbrengst (vermoedelijk door de extra beschikbare nutriënten voor de 

maïs door de mineralisatie na de schoffelwerking tijdens het inzaaien). Verder is het ook van 

groot belang, zeker bij de vroege zaaitijdstippen, dat er geen gras in de maïsrij staat. Gras 

in de maïsrij kan het opbrengstverlies bij gelijktijdige zaai namelijk nog verhogen. 

Groenbedekkers die na de maïsoogst gezaaid worden, hebben vanzelfsprekend geen effect 

op de maïsopbrengst. Al vraagt een vroege inzaai na de maïsoogst, een aangepaste 

rassenkeuze zodat een vroege maïsoogst mogelijk wordt. 

 

4. Nitraatresidu: Hoe vroeger men de groenbedekker kan zaaien, hoe meer kansen deze krijgt 

om te ontwikkelen en dus stikstof op te nemen. Bij samenzaai of onderzaai worden er dan 

ook lagere nitraatresidu’s vastgesteld ten opzichte van zaai na de maïsoogst. Bij zaai na de 

maïsoogst worden er regelmatig hogere nitraatresidu’s vastgesteld dan op percelen zonder 

groenbedekker. De grondbewerking die gebeurt bij de zaai van de groenbedekker zorgt 

namelijk voor het vrijkomen van stikstof door middel van mineralisatie. Zeker bij een vroege 
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zaai na een vroege maïsoogst in warmere en vochtigere omstandigheden, kan dit effect nog 

verstrekt worden. Een minimale grondbewerking kan dit effect minimaliseren en is dus een 

belangrijk aandachtspunt. Een groenbedekker blijft ook tijdens de winter en het vroege 

voorjaar stikstof opnemen en zal op dit manier tijdens een lange periode stikstof opnemen 

en vasthouden. 

 

5. Oogst groenbedekker: Wanneer men een kwalitatieve groenbedekker zou willen oogsten, 

dient er best gekozen te worden voor zaai na de oogst. Na de oogst van de maïs kunnen 

de gewasresten namelijk ondergewerkt worden alvorens de groenbedekker te zaaien. Bij 

onderzaai van gras in maïs gaan de maïsresten moeilijker ondergewerkt kunnen worden 

waardoor het asgehalte van het gras bij oogst te hoog is voor vervoedering.  

De techniek van onderzaai kan ook toegepast worden bij korrelmaïs. De oogstresten van de maïs 

die achterblijven op het veld, vormen mogelijks wel een barrière in de ontwikkeling van het gras 

tijdens de winterperiode. 

Het verlagen van het nitraatresidu bij de gelijktijdige zaai van rietzwenkgras, bleek ook bij maïs na 

gescheurd grasland het geval. Deze verlaging is echter vaak onvoldoende om onder de 

drempelwaarde te komen. Na gescheurd grasland wordt er dus best gekozen voor gewassen die 

meer stikstof opnemen, zoals voederbieten. 

Om tot een geslaagde groenbedekker te komen die niet teveel invloed heeft op de maïsopbrengt, 

zijn er dus veel factoren van belang. Zaken als soortkeuze, zaaitijdstip en onkruidbestrijding zijn 

keuzes die de landbouwer zelf in de hand heeft. Weersomstandigheden, die ook een grote rol 

spelen in de ontwikkeling van de groenbedekker, zijn dan weer niet te beïnvloeden.  
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REFERENTIES 

Doorheen deze brochure worden data gebruikt van proeven uitgevoerd binnen de volgende 

projecten: 

 PDPO ‘Looboeren’ 2015 – 2016 

 

 Demonstratieproject ‘Meer groenbedekkers, meer maïs’ 2016 – 2018 

 

 Demonstratieproject ‘Het ABC (Actie Bodemonderhoud C (Koolstof))’ 2016 – 2018 

 

 Interreg Vlaanderen-Nederland ‘Leve(n)de Bodem’ 2015 – 2018 

 

 NWE Interreg ‘FABulous Farmers’ 2019 – 2023 

 

 Demonstratieproject ‘Functioneel inzetten van groenbedekkers bij maïs’ 2020 – 2022 

 


