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DE GEMEENTERAAD: 
 

Goedkeuring politie-

reglement ter beper-

king van de overlast 

door het gebruik van 

hagelkanonnen. 

___________ 

 

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 119 en 135; 

 

Gelet op de Wet van 18 juli 1973 op de geluidshinder; 

 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 9 september 1981 betreffende de bescherming 

van vogels in het Vlaams Gewest; 

 

Gelet op het Besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene 

en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) inzonderheid op bijlage 

2.2.1. 

"Milieukwaliteitsnormen en richtwaarden voor geluid in open lucht"; 

 

Gelet op het politiereglement op het lawaai, goedgekeurd door de gemeenteraad 

van 13 juni 1978; 

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 13 december 2004, waarbij een 

afwijking van art. 12 van hogervermeld politiereglement op het lawaai werd toege-

staan i.v.m. het gebruik van luchtdruk- en kruitkanonnen ter voorkoming of beper-

king van schade die vogels aan gewassen kunnen aanbrengen; 

 

Gelet op de vraag van een aantal fruittelers tot het aanwenden van hagelkanonnen, 

waarbij schokgolven worden gebruikt ter voorkoming van de vorming van hagel, 

om schade aan het fruit te beperken; 

 

Gezien een hagelkanon bij melding van potentiële hagel tijdens een periode van 30 

minuten om de 5 à 7 seconden moet afgaan, waarbij dit gepaard gaat met een ge-

luidsproductie; 

 

Overwegende dat de efficiëntie van deze toestellen niet wetenschappelijk bewezen 

is en het gebruik van alternatieve methoden die meer mens- en milieuvriendelijk 

zijn dienen aangemoedigd te worden; 

 

Overwegende dat het noodzakelijk is het gebruik van de hagelkanonnen te regle-

menteren teneinde de overlast die zij voor mens en milieu kunnen meebrengen te 

beperken en de schade aan de gezondheid te voorkomen; 

 

Gelet op het advies van de dienst milieu dd. 11 februari 2009 
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Gelet op het advies van de Stedelijke Minaraad dd. 12 maart 2009; 

 

Gelet op het advies van de Landbouwersraad dd. 25 februari 2009; 

 

Gelet op het advies van de LOKG dd. 24 maart 2009; 

 

Gelet op het advies van de dierenwelzijnsraad van 7 april 2009 en van 14 april 

2009; 

 

BESLUIT met 16 stemmen voor en 3 onthoudingen: 

 

Artikel 1. 

Het navolgend politiereglement ter beperking van de overlast door het gebruik van 

hagelkanonnen, goed te keuren: 

 

Art. 1. 

Het gebruik van hagelkanonnen ter bescherming van de fruitteelt is enkel toege-

staan na schriftelijke machtiging van de burgemeester. 

De aanvraag wordt gemotiveerd en moet toelaten de mogelijke hinder van de in-

stallatie te beoordelen. 

Elk hagelkanon dient ingeplant op de maximaal mogelijke afstand van de dichtst-

bijzijnde woning (met inbegrip van de woningen van de aangrenzende gemeenten). 

 

Art. 2. 

Hagelkanonnen of  schokgolfgeneratoren zoals bedoeld in art. 1 mogen enkel op-

gesteld worden op een afstand van meer dan 400 meter van een woongebied en/of 

vogelrichtlijngebied zoals bepaald in het gewestplan en/of andere plannen van aan-

leg of RUP’s, en/of op een afstand van meer dan 400 meter van een woning en/of 

op een afstand van meer dan 250 meter van een openbare weg.  Hiervan kan afge-

weken worden indien tussen de 250 en 400 meter maximaal 70 decibel gemeten 

wordt binnen de woning. De afstand tot een ruilverkavelingsweg mag tot 50 m, 

mits de potentiële werking van de schokgolfgeneratoren visueel door waarschu-

wingsborden en eventueel aanvullend auditief wordt aangeven. 

 

Art. 3. 

Bij de bouwvergunning wordt de verplichting opgelegd van een additionele ge-

luidsdemper samen met de voorwaarde om rond de container met het hagelkanon 

een buffer  te bouwen die het geluid in de breedte maximaal moet dempen. 

 

Art. 4. 

Indien de hagelkanonnen in werking zijn getreden, dient de aanvrager op vraag van 

het bestuur dit te kunnen motiveren en reconstrueren aan de hand van een logboek 

en met alle mogelijke middelen.  De maximale duur van de inwerkingstelling van 

een hagelkanon wordt beperkt tot maximaal de duur van het onweer vermeerderd 

met 20 minuten vooraf. 

 

Art. 5. 

De aanvrager is verplicht nieuwe technieken inzake geluidsdemping of geluidswe-

ring onverwijld te implementeren op de vergunde hagelkanonnen. Verzaken aan 

deze verplichting kan leiden tot het intrekken van de vergunning. 
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Art. 6. 

De ambtenaren van politie, de hulpagenten van politie en de technische ambtenaren 

van de gemeente als bedoeld in artikel 58, 1° van Titel I van het VLAREM zijn 

gelast met het toezicht op de naleving van deze verordening en de vaststelling van 

overtredingen.  

 

Art. 7. 

De machtiging kan worden geschorst of ingetrokken indien een overtreding van dit 

reglement of het ontstaan van overmatige hinder wordt vastgesteld, ten gevolge 

van o.a. het onoordeelkundig gebruik. 

 

Art. 8. 

Inbreuken op deze reglementering zullen worden bestraft met de gebruikelijke po-

litiestraffen. 

 

Art. 9. 

Artikel 12 van het politiereglement op het lawaai, zoals goedgekeurd door de ge-

meenteraad van 13 juni 1978, komt te vervallen, behalve voor de wijziging goed-

gekeurd door de gemeenteraad van 13 december 2004 houdende regeling voor het 

gebruik van luchtdrukkanonnen of vogelschrikkanonnen; voor het overige blijft dit 

politiereglement integraal van toepassing. 

 

Art.10. 

Dit politiereglement treedt in werking op datum van heden, 20 april 2009. 

 

Artikel 2.  

De aanvrager is verplicht ter evaluatie een jaarlijkse rapportering te doen bij het 

College van Burgemeester en Schepenen.   Deze rapportering omvat o.a. : aantallen 

geplaatste hagelkanonnen, aantal operationele uren per vestiging, klimatologische 

omstandigheden (K.M.I.)., gebundeld in een logboek. 

 

Artikel 3. 

Onderhavig raadsbesluit in toepassing van artikel 248 tot en met 261 van het ge-

meentedecreet van 15 juli 2005 mee te delen aan de Heer provinciegouverneur, 

terwijl een afschrift van dit besluit ter kennisgeving en uitvoering wordt overge-

maakt aan de milieudienst. 

 

 NAMENS DE GEMEENTERAAD: 
In opdracht: 

De Secretaris,                                                   De Burgemeester-Voorzitter, belet, 

 de waarnemende Voorzitter, 

W.g. Creten N.                                                 W.g. Vandenrijt N. 

 

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT: 

 

      Herk-de-Stad, 21 april 2009. 

In opdracht: 

De Secretaris,     De Burgemeester, 
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