
 

 

Aan de slag met onderzaai? Dan is praktijknetwerk 
Stikstof Strikken iets voor u! 

In maart 2018 start het praktijknetwerk Stikstof Strikken. 15 maistelers uit Noord en Midden 
Limburg kunnen deelnemen aan deze praktijkgroep. We gaan aan de slag met de 
optimalisatie van de teelt van het vanggewas om zo zoveel mogelijk ‘stikstof te strikken’.  

Bij de teelt van vanggewassen in maïs zijn er grofweg drie systemen mogelijk: 

 Onderzaai (zaai vanggewas bij zaai maïs) 

 Doorzaai (zaai vanggewas bij 6-blad stadium van de maïs) 

 Nazaai (zaai vanggewas na oogst van de maïs) 

Iedere mogelijkheid heeft potentie. Maar de slagingskans is nog niet stabiel. In het 
praktijknetwerk deelt Praktijkonderzoek AGV de laatste kennis en ervaring op dit gebied. 
Als teler gaat u onder begeleiding aan de slag met maken van een plan van aanpak voor een 
eigen ‘testperceel’. Praktijkonderzoek AGV laat op het testperceel verschillende 
bodemanalyses uitvoeren zodat u als teler naast uw visuele beoordeling ook cijfers heeft om 
te ervaren hoe geslaagd de teelt van het vanggewas is geweest. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 2 jarige deelname 
 Laatste kennis op gebied van onderzaaien 
 2 groepen: Noord & Midden Limburg 
 Bijdrage €100 euro per jaar 
 Gaat u aan de slag met Proterra?  

U ontvangt zaaizaad t.w.v. €100 per jaar 
 

 

 



   

Het jaarprogramma 

Het jaar is opgebouwd uit de volgende bijeenkomsten: 

 Startbijeenkomst  

U ontmoet de deelnemers van het 
praktijknetwerk, krijgt meer inzicht 
in het programma en u wordt 
voorzien van alle ins & outs op het 
gebied van onderzaaien. Dinsdag 13 
maart 

 

 Werkcollege  

Onderzaaien kan op veel manieren. 
Welke manier heeft de meeste kans 
van slagen voor uw testperceel? 
Deze sessie helpt u om daar achter 
te komen samen met adviseur en 
loonwerker. Het eindresultaat: uw 
eigen plan van aanpak. Dinsdag 3 
april Noord Limburg, Dinsdag 10 
april Midden Limburg 

 

 Veldbijeenkomsten  

In het seizoen organiseren we lokale 
veldbijeenkomsten bij één of 
meerdere deelnemers van het 
netwerk. Een moment om 
ervaringen met elkaar te delen en 
daarvan te leren. Dinsdag 5 juni 
Noord Limburg, Dinsdag 3 juli 
Midden Limburg 

 

 Evaluatiebijeenkomst 

Zodra de mais goed en wel geoogst 
is, is het tijd om terug te kijken op 
de onderzaai. Heeft uw aanpak 
goed uitgepakt of verdient het in 
het volgende jaar aanpassing? 
Deelnemers en Praktijkonderzoek 
AGV delen de ervaringen. Dinsdag 
30 oktober 

Voor iedere deelnemer zijn er aanvullend individuele contactmomenten. Kosten voor de 
bijeenkomsten en bodemanalyses worden voor het overgrote deel bekostigd vanuit het project. 
Uw bijdrage bedraagt slechts €100,- per jaar. De meeste bijeenkomsten vinden plaats op 
Praktijkonderzoek AGV, locatie Vredepeel. Groep Noord-Limburg: Horst, Venray, Venlo. Groep 
Midden-Limburg: Leudal. Aantal telers per groep: 5-8. 

   

1 oktober het vanggewas erin of 
onderzaaien: bent u er al klaar voor? 

 

Het zesde actieprogramma nitraatrichtlijn is definitief. 
Onderzaaien wordt een serieus alternatief nu het vanggewas na 
mais op 1 oktober gezaaid moet zijn of er wintergraan gezaaid 
moet worden in oktober. Praktijkonderzoek AGV start in 2018 
een tweejarig praktijknetwerk van 15 maistelers om u voor te 
bereiden op deze verandering. 

 

Deelnemen of meer 
info? 

Heeft u vragen of interesse om deel 
te nemen aan dit netwerk? Stuurt u 
dan een e-mail naar 
jacqueline.ulen[a]wur.nl. Dan neem 
ik contact met u op. 

  

DIT WAARDENETWERK WORDT MOGELIJK GEMAAKT DOOR 
TOEKENNING VAN DE SUBSIDIE SILG LIMBURG 2015 PARAGRAAF 
4.4: WAARDENETWERKEN TER VERBETERING VAN DE 
GRONDWATERKWALITEIT EN MEDE-GEFINANCIERD 
DOOR BARENBRUG. HET WAARDENETWERK WORDT 
UITGEVOERD DOOR PRAKTIJKONDERZOEK AGV, LOCATIE 
VREDEPEEL 

          

 

https://www.barenbrug.nl/

