
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

Arrete du Gouvernement de la Region
de Bruxelles-Capitale

Arrete du Gouvernement de la
Region de Bruxelles-Capitale
inscrivant sur la liste de sauve~arde
comme site Ie Cadre de .1Atlas
(Cedrus atlantica) sis boulevard de la
Cambre, n° 70 aBruxelles,

Le Gouvernement de la Region de
Bruxelles-Capitale,

Vu I'ordonnance du 4 mars 1993 relative
a la conservation du patrimoine
immobilier, notammeht les articles 7 §6
et 8;

Vu l'arrete du Gouvernement de la
Region de Bruxelles-Capitale du 15
novenibre 2001 entamant la procedure
d'inscription sur la liste de sauvegarde
comme site du Cedre de l'Atlas (Cedrus
atlantica) sis boulevard de la Cambre, n°
70 a Bruxelles;

Considerant que Ie College des
Bourgmestre et Echevins de la ville de
Bruxelles n'a pas emls d'observations ;

Considerant que Ie proprietaire n'a pas
ernis d'observation dans Ie delai prevu
par l'articJe 7 § 5 de I'ordonnance du 4
mars 1993 ;

Sur la proposition du Ministre-President
du Gouvernement de la Region de
Bruxelies-Ca,Pitale et du Secretaire
d'Etat charge des Monuments et Sites,

Arrete:

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering

Besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering tot
inschrijving op de bewaanijst als
landschap van de Atlasceder (Cedrus
atlantica) gelegen ter Kamerenlaan nr
70 te Brussel.

De Brusselse Hoofdstedelijke
Regering,

Gelet op de ordonnantie van 4 maart
1993 inzake het behoud van het
onroerende erfgoed, inzonderheid op
artikelen 7 §6 en 8 ;

Gelet op het besluit van de Brusselse
Hoofdstedelilke Regering van .15
november 2001 houdende Instelling van
de procedure tot inschrijving op de
bewaarlijst als landschap van de
Atlasceder (Cedrus atlantica) gelegen
ter Kamerenlaan nr 70 te BrusseI;

Overwegende dat het College van
Burgemeester et Schepenen van de
stad Brussel geen opmerkingen heeft
gemaakt;

Overwegende dat de eigenaars geen
opmerking hebben kenbaar gemaakt
binnen de termijn opgelegd door artikel 7
~ 5 van de ordonnantie van 4 maart
1993; .

Op de voordracht van de Minister
Voorzitter van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering en van de
Staatssecretaris, belast met
Monumenten en Landschappen,

Besluit:



Article 1~r -Est inscrit sur la liste de
sauvegarde comme site, Ie Cadre de
)'Atlas (Cedrus atlantica) sis boulevard
de la Cambre n° 70, connu au cadastre
de Bruxelles, 22eme division

ds
section R,

6eme feuille, parcelles n 228 x6
(coordonnees Lambert beige:
x=150334, y=167222), en raison de son
interet scientifique et esthettque, precise
dans I'annexe I au present arrete.

La delimitation du site est reprise sur Ie
plan figurant a I'annexe II du present
arrete.

·Art. 2 - Les conditions particulieres de
conservation sont les suivantes :

a) L'utilisation, I'entrepasage au
la fabrication de substances nocives
au developpement et a la .
croissance des plantations, de la
faune et dela flare ou nuisibles a la
qualite des eaux sont prohibees,

b) La pose de panneaux publicitaires
est lnterdlte.

c) L'allumage de feux est interdit sous
les arbres.

d) Le depot et Ie stockage de
rnateriaux, debris, detritus de toute
nature .( a I'exception d'une seule aire
de compestage) sont prohibes,

e) L'entretien normal des arbres
(enlevernent des branches mortes,
cassees, soins aux plaies) est
obligatoire.

f) toute nouvelle construction (8
I exclusion des construction defendant
un objectif exclusivement didactique ou
scientifique) est interdite.

g) Toute installation quelcenque, en ce
compris les roulettes et caravanes a
I'exceptien des cabanes de chantier ou
lors de manifestations culturelle
temporaires, est prohibee.

Artikel 1 - Wordt ingeschreven op de
bewaarlijst als landschap, de Atlasceder
(Cedrus atlantica) gelegen ter
Kamerenlaan nr 70, beKend ten
kadaster te Brussel, 22de afdeling,
sectie R, 6de blad, perceel nr 228 x6
(Belgische coordinaten van Lambert:
x=150334, y=167222), wegens zijn
wetenschappelijke en esthetische
waarde, zoals nader bepaald in bijlage I
van dit besluit.

De afbakeninqvan het landschap wordt
aangeduid op het plan in bijlage II van
dit besluit.

Art.2 - De bijzondere
behoudsvoorwaarden zijn de volgende :

a) Het gebruik, de opslag of de
aanmaak van stoffen die schadelijk
kunnen zijn voor de ontwikkeling en
de groei van de aanplantingen, de
fauna en de flora of voor de kwaliteit
van het water, zijn verboden.

b) Het plaatsenvan reclameborden is
verboden.

c) Het aansteken van vuur onder de
bomen is verboden.

d) De opslag en de bewaring van
materialen, het storten van huisaval,
vuilnis en afval van eender welke aard
(met uitzondering van een
compostplaats) is verboden.

e) Het gewoon onderhoud van de
bomen (het verwijderen van de dode of
gebroken takken, het verzorgen van de
oeschadigde plekken) is verplicht.

f) Elke nieuwe constructie is
verboden.Constructies met een
uitsluitend didactisch en
wetenschappelijk doeleinde kunnen
toegelaten worden.

9) De plaatsing van om het even welke
fristallatie, hierbij inbegrepen .
woonwagens en caravans met
.uitzondering van werkhuisjes of
tijdelijke uitrustlnqen voor culturele
evenementen, is verboden.



Art. 3 - Le ministre qui a les monuments
et les sites dans ses attributions est
charge de l'executlon du present arrete.

Art. 3 - De minister bevoegd voor de
monumenten en landschappen, is belast
met de uitvoering van dit besluit.

Bruxelles, Brussel, i 3 -03-2003
Pour Ie Gouvernement de la Region de
Bruxelles-Capitale,

Le Ministre-President du
Gouvernement de la Re9ion de
Bruxelles-Capitale, charge des
Pouvoirs locaux, de l'Arnenaqement du
Territoire, des Monuments et Sites, de -,
la Renovation Urbaine et de ~
Recherche Scientifique, ,

Franeols-Xavler de

Le Secretaire d'Etat a la Region de
Bruxelles-Capitale, charge de
l'Amenaqernent du Territolre, des
Monuments et des Sites et du
Transport rernunere des personnes.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering,

De Minister-Voorzitter van de
Brusselse .Hoofdstedelijke Regering,
belast met Plaatseliike Besturen,
Ruimtelijke Ordening, Monumenten en
Landsctiappen, Stadsvernieuwing en
Wetenschappelijk Onderzoek

De Staatssecretaris bij het Brussels
Hoofdstedeliik Gewest, belast met
Ruimtelijke Ordening, Monumenten en
Landsctiappen en Bezoldigd Vervoer
van Personen,

Willem Draps

Copie certifiee conforme
~. . 'J 2nrt':!-

Vooreensluidend afschrlft



ANNEXE I A L'ARRETE DU GOUVERNEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE INSCRIVANT SUR LA
LISTE DE SAUVEGARDE COMME SITE LE CEDRE DE L'ATLAS (CEDRUS ATLANTICA) SIS BOULEVARD DE LA
CAMBRE N° 70 A BRU~ELLES.

Ref. cadastrale : .Bruxelles, 22eme division, section R., 6eme feuille, parcelle nO 228 x6 (coordonnees Lambert beige:
x=150334,y=167222)

Localisation: lnterieur d'ilot I Fond de parcelle.

Description sommaire: ·Ce cedre de l'Atlas d'une circonference de 2,46m et d'une hauteur de 15,OOm. est sltue en
lnterieur d'ilot. Le tronc de I'arbre ne presente aucun vice particulier, I'ensemble de la structure formee par les branches
charpenneres est bien equilibre.

L'arbre est irnplante dans ce qui reste des jardins de I'ancien hotel Aubecq realise par Victor Horta.

Interet presente par Ie bien selon les crlteres definls a I'article 2,1° de I'ordonnance du 4 mars 1993 relative a la
conservation du patrimoine immobilier:

Interet scientifique : Ce cedre presents un etat phytosanitaire correct rnalqreune ancienne blessure ala base du tronc.

L'arbre doit etre age d'une centaine d'annees et peut envisager sa presence durantle slecle avenir en toute confiance.

Par ses dimensions, cet arbre est Ie rrne plus gros exemplaire connu pour son espece en Region bruxelloise.

Interet esthetlque : La presence d'un tel arbre est Ie gage d'une valeur esthetique dans un not ou la pression
urbanlstlque est importante.

II contribuegrandement al'arnelloratlon de la quallte de I'environnement imrnedlat dans cet ilot.

Vu pour etre annexa aI'arrete du ~ 3 -03- 2003

Le Ministre-President du Gouvernement de la Region de Bruxelles-Capitale, charge des Pouvoirs locaux,
de l'Amenagement du Territoire, des Monrts et Sites, de la Renovation Urbaine et de la Recherche
Scientifique, / .~

/~~

Le Secretaire d'Etat a la Region de Bruxelles-C . e, charge de l'Arnenaqernent du Territoire, des
Monuments et des Sites et du transport rernunere des Personnes,

Willem DRAPS

Copie certifiee conforme
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BIJLAGE I BIJ HET BESLUIT VAN DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING TOT INSCHRIJVtNG OP DE
BEWAARLIJST ALS LANDSCHAP VAN DE ATLASCEDER (CEDRUS ATLANTICA) GELEGEN DE
TERKAMERENLAAN N° 70 TE BRUSSEL.

Kadastrale ref: Brussel/22° afdeling I Sectie R 16° bladl Perceel228 x6 (Belgische coordlnaten van Lambert:
x=150334,y=167222)

Vindplaats: binnenterrein van een huizenblok I Achterkant van het perceel.

Beknopte beschrijving: deze Atlasceder met, op een hoogte van 15,OOm een omtrek van 2.46m staat op het
binnenterrein van een huizenblok. De starn vertoont geen bijzondere fouten, het geheel van de structuur die gevormd
wordt door de houttakken is zeer evenwichtig. .

De boom staat in hetgeen overblijft van de tuinen van het vroegere hotel Aubecq, van de hand van Victor Horta.

Waarde van het goed volgens de criteria bepaald in artikel 2,1 0 van de ordonnantie van 4 maart 1993 inzake
het behoud van het onroerend erfgoed:

Wetenschappelijke waarde: deze ceder vertoont een correcte fytosanitaire toestand ondanks een oude kwetsuur
aan de basis van de starn. .

De boom is een honderdtal jaar oud.

Door zijn afmetingen is hij ook het 't" dikste exemplaar van zijn soort in het Brussel Gewest.

Esthetische waarde: door zijn aanwezigheid is hij een belangnjke getuige van de vroeger inplanting van het hotel
Aubecq en draagt hij grotendeels bij tot de verbetering van de kwaliteit van de onmiddellijke omgeving in dit
huizenblok.

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van 13-ft3- 2063
Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedeli'ke Regering, betast met Plaatselijke besturen, Ruimtelijke
Ordening, Monumenten en Landschappen, Stad emieuwing n Wetenschappelijk Onderzoek,

Francois-Xavier de D

Staatssecretaris bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewe t,
Landschappen en Bezoldigd Vervoer van Personen,

Willem DRAPS

st met Ruimtelijke Ordening, Monumenten en

Copie certifiee conforme
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ANNEXE II A L'ARRETE DU
GOUVERNEMENT DE LA REGION DE
BRUXELLES-CAPITALE INSCRIVANT SUR
LA LIST DE SAUVEGARDE COMME SITE
D'UN CEDRUS ATLANTICA (CEDRE DE
L'ATLAS) SITUE AUN) 70 BOULEVARD DE
LA CAMBRE A BRUXELLES

DELIMITATION DU SITE

BIJLAGE II VAN HET BESLUIT VAN DE
BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE
REGERING HOUDENDE INSCHRIJVING OP
DE BEWAARLIJST ALS LANDSCHAP VAN
EEN CEDRUS ATLANTICA (ATLAS-CEDER)
GELEGEN TERKAMERENLAAN NR 70 TE
BRUSSEL

AFBAKENING VAN HET LANDSCHAP
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Vu pour etre annexa al'arrete du 13 ·03,. 2003 Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van 13 -03- 2003

Le . Ministre-President du Gouvernement de la De Minister-Voorzitter van de Brusselse
Region de Bruxelles-Capitale, charge des oirs Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke
locaux, de l'Amenagement du Terri eire, des B sturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en
Monuments et Sites, de la Renovation rbaine et de L dschappen, ' Stadsvernieuwing en
la Recherche scientifique, . / /' W; enschappelijk Onderzoek,

~ /~~. ~

Fran~ois-Xavier de ONNEA

Le Secretaire d'Etat a la Regien de Bruxelles
~rHHI.·u-Ile, charge de l'Amenagement du Territoire,

SPl"~iA'J.L1WHre

-----




