
, Voor het aanplanten van een levende haag heeft u geen stedenbouwkundige 
vergunning nodig. Voor een vaste afsluiting wel. (Uitgezonderd een draadafsluiting 
van max. twee meter hoog. Informeer bij de dienst ruimte.)

, Een haag mag op de scheiding worden geplaatst ALS beide buren het 
hiermee eens zijn. Ze zorgen dan beiden voor de haag. In alle andere gevallen 
moeten hagen op 0,5 meter van de perceelgrens geplaatst worden.

, Laagstammige bomen moeten op 0,5 meter van de perceelgrens geplaatst worden.

,Hoogstammige bomen moeten op 2 meter van de perceelgrens geplaatst 
worden. Als dit niet gebeurt, heeft de buur het recht om van de eigenaar te eisen 
dat hij de boom rooit. De eigenaar moet hiervoor wel altijd een kapvergunning bij 
het gemeentebestuur aanvragen. 

    (Let wel: U kan een afstand van minder dan 2 meter overeenkomen met uw buur. 
Zet de afspraak op papier om latere discussies te vermijden.)

,Wanneer een boom of haag meer dan dertig jaar geleden te dicht bij de perceelgrens 
werd geplant, zijn de feiten verjaard. De boom of haag in kwestie mag dan blijven staan.

, Er zijn geen wettelijke bepalingen voor de hoogte van een boom. In principe mogen deze 
zo hoog groeien als de eigenaar wenst. Voor hagen heeft het vredegerecht van Schilde de hoogte 
vastgesteld op 3 meter. Op hoeken van straten mogen hagen volgens het GAS- en politiereglement 
niet hoger dan 0,8 meter groeien. Dit in functie van de verkeersveiligheid.

,Als er takken van de buren over uw perceel hangen, kan u de buren verzoeken deze 
te snoeien. U mag ze NIET zelf snoeien, de bomen of struiken zijn immers niet uw eigendom. 

    Dit geldt niet voor wortels van bomen. De buur heeft altijd het recht om wortels, die op zijn 
eigendom doorschieten, weg te kappen.

, Vruchten die op het perceel van de buur vallen, zijn wettelijk gezien voor 
hem. Zolang ze aan de boom hangen zijn ze echter van de eigenaar van de boom. 

Hagen en bomen:: 
waar mogen ze staan 
en hoe houd ik ze gezond? 

,wettelijke bepalingen
, tips voor veilige, mooie en gezonde bomen

Regelmatig hebben buren discussies over hagen of bomen 
die in de buurt van de perceelscheiding staan. 
p Wat mag er wel en niet?

p Hoe ver moeten planten van de perceelgrens blijven?

p Wie moet er wat snoeien?

Hieronder vindt u een overzicht van wat er wettelijk 
is vastgelegd in het Veldwetboek:

Komen u en/of uw buur er zelf niet uit?
Contacteer Ria Jacobs, coördinator burenbemiddeling gemeente Schilde
03 380 16 24 |  ria.jacobs@schilde.be

Wat zegt
de wet?



 

Hoe krijgt u
gezonde,veilige
en mooie bomen?

Enkele tips

,Plant de juiste boom op de juiste plaats: hou rekening met de uiteindelijke 
boomgrootte, de eigenschappen en eisen van de boomsoort, zijn vorm en de 
beschikbare ruimte.

,Koop kwalitatieve bomen: doorgaande stam, geen verwondingen, 
evenwichtig en goed vertakt wortelgestel.

,Plant de boom goed: 
p Maak eerst een boomput met doorlaatbare bodem 
   (tweemaal de breedte van het wortelgestel of kluit). 
p Plaats dan de boompaal. Plant niet dieper dan in de kwekerij. 
p Verwijder beschadigde takken en wortels.
p Schud de bodem goed tussen de wortels en trap deze licht aan.
p Geef water, ook bij regenweer.
p Mulch de bodem rond de boom (max. 5 cm) en voorzie geen gras 

(vochtconcurrentie).
p Bemest eventueel bij vanaf het jaar na aanplanting. 
    Een boom heeft ongeveer 0,75 m³/m² kroonprojectie goed doorwortelbare 

grond nodig. Zo niet zal hij niet goed groeien.

, Ziekten, aantastingen en afwijkingen in de groei kunnen wijzen op 
(verborgen) gebreken: abnormale blad- en taksterfte, vruchtlichamen van 
schimmels, schade door insecten, … (contacteer een deskundige in geval van 
twijfel).

, Snoei correct:
p Levende takken: behoud de takkraag en de bastrichel. Snoei vooruitziend 

en liefst met handgereedschap. Bij een goed onderhouden boom hebben de 
snoeiwonden een doorsnede van maximum 10 cm.  

p Dode takken: enkel door het dode hout zagen.
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p Een product voor wondverzorging wordt enkel op 
levend en niet-besmet hout gebruikt. Let wel: het 
product heeft weinig toegevoegde waarde voor de 
boom. Het heeft vooral een geruststellend effect op 
de gebruiker (‘ik heb iets goed gedaan’).

p Laat uw bomen regelmatig nakijken door een 
erkend boomverzorger. Een goede vakman kan veel 
problemen voorkomen.  

p Informeer bij uw verzekeringsmakelaar of uw 
bomen verzekerd zijn. Stormschade kan negatieve 
gevolgen hebben.

Het afzagen van dikke 
takken (bv. eik of beuk) 
kan nefast zijn voor een 
boom. Het wortelgestel 
van een boom is min of 
meer het spiegelbeeld 
van zijn kroon. 
Wanneer een dikke 
tak wordt afgezaagd, 
zal de dikke wortel 
die hem van water en 
voedingsstoffen voorzag 
geen functie meer 
hebben en afsterven. 
Deze afgestorven 
wortel maakt de weg 
vrij voor parasieten en 
schimmels. Opletten 
dus!


