
 

Hieronder vindt u rood gearceerd adviezen tot toevoeging voor de tekst in het reglement. 

Cursief gedrukt zijn vragen, opmerkingen en tips toegevoegd. 

 

1. Deel 1: aanplant van een haag, heg, houtkant en knotbomenrij 

In de voorwaarden van dit deel staat niet vermeld in welk gebied volgens het 

gewestplan de aanplant kan gebeuren. Dit is in deel 2 artikel 4 wel vermeld. 

  

Voorwaarden 

Om in aanmerking te komen voor de premie dienen per landschapselement een 

aantal voorwaarden gevolgd te worden. Het perceel ligt in agrarisch gebied (met 

inbegrip van landschappelijk en ecologisch waardevol agrarisch gebied), 

natuurgebied, natuurreservaat, buffergebied of parkgebied, woongebied, 

woongebied met landelijk karakter en woonuitbreidingsgebied zoals 

vastgelegd in het gewestplan ‘Limburgs Maasland’ (K.B. van 1 januari 1980). 

  

2. Artikel 6 Premiereglement c.q. Deel 2: onderhoud van een haag, heg, houtkant 

en knotbomenrij, artikel 4 in voorstel tot wijziging 

Het perceel ligt in agrarisch gebied (met inbegrip van landschappelijk en 

ecologisch waardevol agrarisch gebied), natuurgebied, natuurreservaat, 

buffergebied of parkgebied, in woongebied, woongebied met landelijk 

karakter, woonuitbreidingsgebied zoals vastgelegd in het gewestplan ‘Limburgs 

Maasland’ (K.B. van 1 januari 1980). 

Want in artikel 1 staat dat ook particulieren een premie kunnen aanvragen. En 

sommige particulieren hebben een tuin die groot genoeg is. Ook hier is het voor de 

natuur waardevol om kleine landschapselementen aan te leggen. 

In de woongebieden zijn nog een aantal pareltjes van hoogstamboomgaarden met 

hagen aanwezig, maar ze verdwijnen snel. Deze KLE’s zijn belangrijk in onze 

woonomgeving. Door een financiële ondersteuning kan men de aanplant en het 

onderhoud door derden laten uitvoeren, waardoor meer kans op behoud ervan is 

(hagendorser, nationale boomgaardenstichting,..). 
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3. (Deel 2, artikel4 Onderhoud:)  

 

Geschoren haag: 

−     minimumlengte: 25 m; 

−     minimumhoogte: 1,25 m; 

−     minstens 2 jaar oud; 

−     onderhoud in de periode tussen 1 september en 1 april. 

 

Waarom die beperkte periode opnemen? Advies: de bepaling “niet in het 

broedseizoen van ……..tot ……” opnemen, vermits het hier niet alleen over 

meidoorn gaat.  

De beperking tot april heeft te maken met bacterievuur, maar heeft voor andere 

plantsoorten geen belang. Voor hagen in woongebied kan de haag ook uitgroeien tot 

vb juni en dan scheren. 

 

4. Artikel 7 Premiereglement en artikel 4 in voorstel tot wijziging 

Premie voor onderhoud: “de werken mogen in eigen regie worden uitgevoerd”.  

Onduidelijk is  hoe particulieren moeten bewijzen dat ze die premie voor onderhoud 

gebruiken. 

Om onderhoud van hagen vooral voor landschappelijke hagen te beperken en niet 

hagen rond zwembaden of verharde gebieden of siertuinen te financieren kan 

eventueel vermeld worden dat de premie geldt voor hagen vanaf 30 m van de straat 

(het openbaar domein) bij een bebouwd perceel. Dit geldt niet voor hagen rond 

weiden. 

 

5. Deel 7: gemeenschappelijke bepalingen in voorstel tot wijzigingen, artikel 9 

Hoe weet een particulier bij planten of onderhoud wat dit inhoudt? Plantafstanden 

zijn op te zoeken, maar de regelgeving is niet helder voor een particulier. Zet 

desnoods erbij “Deze zijn op te vragen bij de gemeente”. 

 

6. Bijlagen 

De lijst van plantsoorten kan misschien opgesplitst worden in planten voor 

zandgrond en planten voor leemgrond gezien in Lanaken zowel in Kempen als 

Haspengouw ligt. Dat maakt het gemakkelijker voor de mensen om juiste keuzes te 

maken. 

 

7. Tip: aanvraag voor KLE via website van gemeente is op 14-11-2020 niet 

toegankelijk. Jammer want zo is nu niet te beoordelen of: 

a. het weinig werk is om papieren in te vullen. 

b. Informatie in gemakkelijke taal en kort beschreven toegankelijk is.  

 


