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Ministerie van Economische Zaken 

Directie Agro en Natuurkennis (ANK) 

t.a.v. de Directeur de heer ir. M.A.A.M. Berkelmans 

Postbus 20401 

2500 EK  Den Haag 

 

 

Geachte heer Berkelmans, 

 

Op uw verzoek heeft de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) een advies 

opgesteld over de opname van Japanse Haver (Avena strigosa) op de lijst van 

wettelijk toegestane vanggewassen na de teelt van maïs. Via deze brief informeer ik 

u over het advies, waarvan het concept is opgesteld door Plant Research 

International van Wageningen UR.  

 

Vanggewassen hebben tot doel om stikstof die na de oogst van maïs onverhoopt in 

de bodem achterblijft of vrijkomt, voor uitspoeling gedurende de winter te  

behoeden en benutbaar te houden voor volgteelten. De landbouwpraktijk ziet 

Japanse Haver graag toegevoegd aan de lijst van wettelijk toegestane vanggewassen 

omdat aan het gewas minder bezwaren kleven dan overige vanggewassen, voor wat 

betreft de instandhouding of vermeerdering van het aaltje Pratylenchus penetrans.  

 

Op basis van beschikbare gegevens, kan worden geconcludeerd dat het vermogen 

van Japanse Haver tot opname van stikstof na de teelt van maïs niet onderdoet voor 

dat van soorten die reeds op de lijst staan van wettelijk toegelaten vanggewassen 

(bijlage 1). Japanse Haver voldoet derhalve aan de criteria voor opname op de lijst 

van wettelijk toegestane vanggewassen na de teelt van maïs. 

 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Hoogachtend, 

 

 
Prof.dr. Oene Oenema 
 
cc.  drs. R.P. van Brouwershaven, Directeur Directie Plantaardige Agroketens en 

Voedselkwaliteit 

Ir. J. van Vliet, ministerie van EZ, Postbus 20401, 2500 EK Den Haag 

      dr.ir. G.L. Velthof (secretaris CDM) 


