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A tous. présents et à venlr, Salut.

Vu la loi du 7 août 1931 sur la conserva
t~on. des". monuments et des sites~ 1\ oro: '-"\....... e.wY.
J Q.'\b c{., 10 j
Vu I 'avis donnê par la Députation penna
nerrte du Conseil provincial du Brabant
dans sa délibération du 7 juin 1979;

J.....
Vu l'avis d9nné pa;r la Corrmission Royale
des Momnnents et des Sites,,,Ie 19 juil-

'1 \ /let 1979; jp(.Do.1\.C.

Sur la proposition de Nos Ministres de
l'Education nationale et de l'avis de Nos
Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

mus AVONS ARREI'E ET ARRETONS

Article 1er • Sent classés comme site,
conIQ~~ aWK è~&PQê~~~QRi ~ l'arti
c19 Q à8 la IQ~ àw 7 ~t 19Z1, Ie chêne
et l'érable sycomore se trouvant dans la
propriété sise à l'angle des avenues
Bourgrnestre Herinckx et Jean Burgers,à
UCCLE (Brabant), connus au cadastre de la
commune d'Uccle, Be, artiele 11145,
Section B n'' 424u.

Article 2. Afin de sauvegarder I' intérêt
national,il est interdit aux propriétaires,
sauf autorisation préalable accordée conior
mément aux dispositions de l'article 6 de la
loi précitée du 7 août 1931 :

KONING DER BELGEN

Aan allen die nu ziJn en hierna wezen zullen, Onzé Groet.

Gelet op de wet van 7 augustus 1931 op het
behoud van monumenten en landschappenq "';1.""~
~'g{ co.'A; ;o.l'{ bi ' I
Gelet op het advies van de Bestendige Depu
tatie van de Provinciale Raad van Brabant
gegeven tijdens de beraadslaging van
7 juni 1979;

Gelet op het advies van de Koninklijke Com
missie voor Mom.nnenten en Landschappen
gegeven op 19 juli 1979;

Op de voordracht van Onze Ministers van
Onderwij s en op het advies van Onze in
Raad vergaderde Ministers,

HEBBEN WIJ BESLOTEN EN BESLUITEN WIJ

Artikel 1. Worden gerangschikt als land
schap, 8W;F88n*8Hl6tig à8 è8flalïng8R van
art~~91 Q ....aR à8 wet ....an 7 a1:igl:lStu5 1931,
de eik ende esdoorn groeiënde in de eigen
dom gelegen op de hoek van de Burgemeester
Herinckx en Jean Burgerslaan te UKKEL
(Brabant), bekend op het kadaster van de
gemeente Ukkel, Be, artikel 11145,
Sectie B nr 424u.

Artikel 2. Ten einde het nationaal belang
te vrijwaren, is het aan de eigenaars verbo
den, behoudens voorafgaande toelating ver
leend overeenkomstig de bepalingen van arti
kel 6 van de hogervennelde wet van 7 augus
tus 1931 :



\.rticle 2. Nos Ministres de I 'Education .natio
lale sont 'chargés de l'exécution du présent
rrrêtê.

Jonné à Bruxelles, Ie 27 janvier 1983.

deze bomen te .vellen, te vernietigen,
te ontwortelen of te beschadigen.
nvenwel,indien wegens ouderdom én voor
zover geen hoepelskurmen worden aange
bracht of het gieten van beton niet kan
worden overwogen, het nodig zou zijnde
bomen te vellen kan de toelating enkel
worden verleend na advies van het Bes
tuur van Waters en Bossen en van de
Koninklijke Commissie van monunenten en
landschappen. In dergerlijk geval, zul
len de geveldebamen ten spoedigste
worden vervangen door andere van dezel
fde soort;
bij herstel van het wegennet, de grond
met tannac te bedekken binnen een straal
van ·ZO meter van de as van de stam;
vuur aan te steken in de omgeving van
de bomen;

in de grond stoffen te .storten van aard
om de groei van de bomen te schaden;
groeven te graven of de wortels af te
kappen binnen een straal van ·ZO meter
van de as van de stam;
de bomen' te gebruiken tot stetm voor
publiciteit, van elektrische lijnen
of tot elk ander voorwerp;
te snoeien of uit te dunnen, de stam te
verhogen, behalve als het gaat om het
wegkappen van dode takken en dit na
raadpleging van de lokale dienst van
Waters en Bossen.

'Art i kel ·Z. Onze Ministers van Onderwijs
zijn belast met de uitvoering van dit besluit

Gegeven te Brussel, 27 januari 1983.
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?AR LE Ral:
~e Manistre de l'Education nationale,

Je Manistre de l'Education nationale,

_.- '

VAN KONINGSWEGE :
De Minister van Onderwijs,

D. COENS.
\ De nister van Onderwijs,

M. TRCMONI'.



- . ~ Extrait

' ;.:-:; ..

Sectlon B

',. .

"

- .

\ . \'
\'.:!> \

; .,,",

\\ \
' . ~

~

N

du plan cadastral de la Commune de

·UecL e · 8 ème dL11"<'$,\R ..

\\
~-~I& ~~,-
$ ;'Ilix ",~ . "'~/

. ....
. - , ' ... .
.-

/ .
. . ' . ' . .

. - • • ~ . .• . - ~ ..~ .... · · -f : :'. :.~ _ . ' -"" ~" ~ ' " . ;, .~ . , ~:~~.>; .~- . .

: -Ó c .Ó,

.. ,. . .. . . . . . . .




