
Verslag Minaraad 11 mei 2021 (digitaal) 

 

Aanwezig : Theo Hellofs, Bart Hoelbeek, Bor Romers, Francine Thewissen, Anne-Marie 

Langmans, (verslag:) Marjolijn Heuvelman en Jacqueline Sampermans 

Afgemeld: Claire van de Berg, Christel Gorissen, Louis Vanham, Hugo Maesen, Ludo 

Wins, niet aanwezig: Bart Truyens, Achiel Geurts  

 

 

1. Opening. De agenda en het verslag van 9-3-2021 worden vastgesteld.  

 

2. Verslag/actielijst  

N.a.v. verslag, mededeling punt C: is de jeugdraad gevraagd? Ja, maar we ontvingen geen 

reactie; we kunnen de voorzitter opnieuw vragen en ook Pyxis-college. Actie Jacqueline. 

 

Actielijst:  

1. Verbeteren toegankelijkheid natuurgebieden voor mensen met beperkingen. Idee is op 

StemvanL te vragen wie hierbij wil meedenken. Besloten wordt om eerst meer 

informatie in te winnen. Vraag is waaraan behoefte is. Bijv. bestaat een rolstoelpad in 

Maasmechelen of braille-pad. Idee: Bond van gehandicapten, het provinciebestuur 

i.v.m. toegankelijkheid en/of een bejaardenhuis betrekken. Actie Bart: bel met Carine 

Engelen en Dirk Opsteyn. 

2. Lijst sturen van MiNa-raad naar Pyxis. Actie: Jacqueline. 

3. Voedselbos in Lanaken, met lid van MiNa-raad: het ontwerp voor boscompensatie 

(voor het industriegebied) is afgerond, wordt gerealiseerd bij de voetbalvelden Gellik 

en de Sportoase. Bij de jeugdraad is behoefte aangegeven voor een mini-arboretum en 

multimove-pad. A.s. maandag is nog overleg in de gemeente hierover; het worden 

ongeveer 3 h.a., mogelijk ook bij het voetbalveld van Pietersheim. Dat betekent dat de 

tribunes en deels het asfalt daar moeten worden verwijderd. Dit plan moet nog 

goedgekeurd worden op bestuurlijk niveau.  

4. Natuur-/milieufeest: organisatie wordt opgepakt vanaf september. 

5. Belangrijk plan graag in MiNa-raad: start was het prioriteitenplan. 

6. Stoeptegelproject: is lastig, nu heeft de Provincie een plan voor vergroening (zie 

www.limburgseklimaattuinen.be). NB. Voor de klimaattuincoach in Lanaken zijn nu 12 

inschrijvingen. De gemeente ontwikkelt nu een folder over initiatieven. 

7. Plan Nelissen: advies is ingediend. Is dit overgenomen? Wat is de situatie nu? Actie 

gemeente: nagaan/terugkoppelen.  

 

3. Mededelingen 

a. Vanuit verenigingen:  

• Orchis: fruitbomen in Gellik zijn gesnoeid en ook bijgeplant. 

• voor het park-project met L-budget in Neerharen/Rekem waren paar stemmen. 

• Hochter Bampt: zwerfvuilactie is gereed. Opruimen blijft nodig. Gezien rommel 

van jeugd is nu een veldwachter binnenkort beëdigd die toezicht gaat houden. 

Verder zijn bomen geplant, echter niet in goed overleg. De bomen zijn niet goed 

afgeschermd; nu zijn ze door de paarden/runderen kapot. Volgende aanplant zal 

in beter overleg moeten plaats vinden. 

• Bijentelersbond: ligt een actieplan gereed voor opruimen van eventuele nesten 

van Aziatische hoornaar? Deze is namelijk al in de buurt gesignaleerd. Dit kan 



mogelijk alleen de brandweer van Beringen. Tot nu toe zijn nog geen meldingen 

in Lanaken van de Aziatische hoornaar. Actie: brandweer Lanaken vragen. 

b. Mina-raad op StemvanL: is gereed. 

 

4. Reactie op concept-prioriteitenlijst van gemeente Lanaken: iedereen is akkoord. 

 

5. Advies bemaling 

Iedereen is akkoord. Actie Jacqueline: dit officieel doorsturen naar de gemeente, ter 

kennisgeving, met de vraag voor terugkoppeling. 

NB. De grondwaterwinning in Zangersheide kreeg negatief advies van de gemeente en 

ANB. Ook vonden onlangs in een zijweg van de Populierenlaan in Rekem bemalingen 

plaats. Constatering van lid MiNa-raad: nog steeds gaat water door de pijp bij die 

werken dat wordt geloosd in de Ziepbeek (en daarmee wegvloeit). Actie gemeente: 

nagaan om dit wegvloeien van water te stoppen. Kan dit in een bouwverordening 

opgenomen worden en ook een waterdoorlatende verharding? Dat ambtenaren bij 

vergunningen verlenen hier rekening mee houden? Probleem is dat burgers vaak eerst 

grind leggen en later verharden, maar gemeente ziet niet altijd wanneer dat gebeurt. 

 

6. Overleg met de boeren (o.a. over plastic afval van boeren en bemesting) 

a. Idee is gratis plastic inzameling. Nagedacht wordt over overleg hoe het plastic 

probleem kan worden opgelost. Wellicht een forum met paar boeren als 

vertegenwoordiger? Lanaken kent best veel boeren met een perceel, zonder 

deelname aan een collectief. 

b. Plan zoals in Bilzen m.b.t. akkervogels. Samen met VLM (landbouw) onderzoeken. 

Wellicht beheerovereenkomst opstellen. 

NB. Energiescan vond plaats bij de Kippenhof Nijst. Uitbreiding wordt gepland: bijv. 

haalbaarheidsstudie zonnepanelen, met persoonlijke aanpak door de gemeente. 

c. Bemesting: voorbeeld waar biodiversiteit achteruit ging, is bij Biesweert. Het 

natuurgebied ligt hier iets lager; vanuit het naastgelegen maïsgebied stroomde 

bemest water/grond door waardoor de vroegere schrale vegetatie nu niet kan 

overleven. Een 3 tot 4m-zone wil de boer niet.  

M.b.t. bemesting zal individueel bespreken wel het best werken. Grasbufferstroken 

bijv. bij Dommel zijn goed voorbeeld. Ervaring is dat in weide meer te bereiken is 

dan op akkerbouw. 

Kunnen we boeren stimuleren om biologisch te werken? Is subsidie mogelijk? Wat 

kunnen we de boeren bieden? En wat kan juridisch? 

Het aanbod voor 2 h.a. voor biologische landbouw aan de Kouterstraat leverde 

geen reactie op. Wel bewerkt Frans B. een stuk grond bij de Oude Weert. 

Ander idee van MiNa-lid: in Rekem startte een jongeman een biologische wijngaard, 

wellicht heeft die interesse. 

Dit bespreken we best in kleine groep van de MiNa-raad, zo mogelijk met een 

deskundige. Wellicht provincie betrekken (Rob Svennen?) Dit komt volgende keer 

terug op de agenda. Actie allen: denk na, lees je a.u.b. in, o.a. over voordelen voor 

en belangen van boeren om het goed gesprek te kunnen voeren. 

 

7. Rondvraag 

a. Bij het tennisveld van Pietersheim zijn paaltjes gezet: waarom? Actie: de gemeente 

zal nagaan waarom. 



b. Wat gebeurt op/bij het terrein van Aquafin bij de Oude Weerd? Het eerste 

naastgelegen deel onder beheer van Natuurpunt zal voor 16 of 17 maanden 

beschikbaar worden gesteld voor het regelen van uitbreiding voor de waterzuivering 

van Aquafin (op eigen terrein). Het tweede deel blijft braak liggen. Het wordt een 

werfzone, maar met financiële compensatie voor Natuurpunt. Na afloop zullen hier 

hoogstambomen worden geplant. Op te pompen water wordt vooral naar weilanden 

gepompt.   

c. N.a.v. vragen van een MiNa-lid over biodiversiteit op Pietersheim: de gemeente heeft 

een landschapsbeheerplan en volgt dat op, bijv. bestrijding van Amerikaanse 

vogelkers. Actie Bart: plan overleg met betrokken beheerder en het MiNa-lid.  

d. In de Maas bij Herbricht was vroeger een voetveer; is dat niet opnieuw mogelijk? De 

conservator van Hochter Bampt-Herbricht ziet dat niet zitten. Wellicht is uitbreiding 

in Uikhoven mogelijk, eventueel in overleg met de dienst toerisme of Regionaal 

Landschap.  

 

Volgende vergadering: op dinsdag 29 juni en 31 augustus om 20 uur.  

Idee is elkaar dan fysiek te ontmoeten en buiten te vergaderen in Pietersheim (bij de 

picknickplaats, onder het afdak tegenover de geiten).  

 

 

Actielijst 

 

Nr. Datum Thema/actie 

 

Verantwoor-

delijke 

Streefdatum

/ voortgang 

1.  12-1-‘21 

 

21-5 

Verbeteren toegankelijkheid natuurgebieden 

voor mensen met beperkingen. 

Bel met Carine Engelen en Dirk Opsteyn wie 

hierin kan meedenken  

Marjolijn/ 

Claire. 

Bart 

Dec 2021 

2.  12-1-‘21 

 

9-3 

a. Overleg met secundaire scholen over 

terugkoppeling enquête/ samenwerking;  

b. Lijst sturen van MiNa-raad, met vraag tot 

participatie in de raad 

Marjolijn en 

Jacqueline 

a. Gereed; 

 

b. 21-5 

gereed 

3.  12-1-‘21 Voedselbos in Lanaken of met boscompen-

satie bij Sportoase of bij voetbalveld.* 

(Hilde en) 

Bor 

Dec. 2021 

4.  12-1-‘21 Natuur-/milieufeest organiseren om 

milieuprijs uit te reiken  

Francine/Jac. Dec 2021 

5.  12-1-‘21 Vraag: belangrijk plan eerst in Minaraad  Christel Start: prio-

riteitenlijst 

6.  12-1-‘21 Stoeptegelproject voor vergroenen, zie 

gemeentevoordetoekomst.be.  

Wie helpt? Dec. 2021 

7.  12-1-‘21 Advies aan gemeente over 15m plan Nelissen DB Gereed 

8.  21-5 Vraag opnieuw jeugdraad voor participatie in 

MiNa-raad 

Jacqueline  

9.  21-5 Ga status na van advies plan Nelissen Bart  

10.  21-5 Vraag brandweer Lanaken of ze plan hebben 

voor aanpak Aziatische hoornaar 

Achiel/Bart  



Nr. Datum Thema/actie 

 

Verantwoor-

delijke 

Streefdatum

/ voortgang 

11.  21-5 Stuur advies bemaling naar de gemeente, ter 

kennisgeving, met vraag voor terugkoppeling 

Jacqueline  

12.  21-5 Ga na of bemaling in zijweg Populierenlaan 

Rekem gestopt kan worden, of dit in 

bouwvergunning opgenomen kan worden 

incl. waterdoorlatende verharding 

Bart  

13.  21-5 denk na, lees je a.u.b. in, o.a. over 

voordelen voor en belangen van boeren om 

het goede gesprek te kunnen voeren 

allen 29 juni op 

agenda 

14.  21-5 Ga na waarom bij tennisveld Pietersheim 

paaltjes zijn gezet en plan overleg met 

beheerder hier en lid MiNa-raad over 

biodiversiteit 

Bart  

 

 

* Privé boer, nadeel: is niet publiekelijk toegankelijk. Het omheinen is duur.  

Recreatief, voordeel: educatie in samenwerking met kinderboerderij en toegankelijk voor publiek. 

Nadeel: mensen kunnen voedselbos beschadigen. Het is zoeken naar een compromis tussen beiden. 

Doel is uitwerken volgens ANB met streekeigen soorten. 


