
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
lisle de sauvegarde comme site Ie
Cerisier (Prunus avium), situe au n°
67, avenue Schaller aAude'rghem

Le Gouvernement de la Region de
Bruxelles-Capitale,

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

Vu l'arrete du Gouvernement de la
Region de Bruxelles-Capitale du 29 juin
2000 entamant la procedure d'inscription
sur la liste de sauvegarde comme site
du Cerisier (Prunus avium), situe au n°
67, avenue Schaller aAuderghem ;

Considerant que Ie College des
Bourgmestre et Echevins d'Auaerghem
n'a pas emisd'observations

Considerant que Ie proprietalre n'a pas
emis d'observation dans Ie delai prevu
par I'article 7 § 5 de I'ordonnance du 4
mars 1993;

Sur la proposition du Minlstre-President
du Gouvernement de la Region de
Bruxelles-Capitale et du Secretalre
d'Etat charge des Monuments et Sites,

Arrete:

Article 1er-Est inscrit sur la liste de
sauvegarde comme site, Ie Cerisier
(Prunus avium) sis au n° 67 avenue
Schaller a Auderghem, connu au
cadastre d'Auderghem, 2eme division,
section E, 4em feullle, parcelles nOs 33 f
19 (partie) et 33 e 19 (coordonnees
Lambert beige: x=154914, y=166238),
en raison de son interet scientifique et

/<:-\~~!b~~~AV((1 A precise dans I'annexe I au
/..'$.~'5' ,;P~~13nt.~r~te.

<~\~;/ ri'a.f) ~'\:~{~\

(((=~f~3~ \;~
\ .~:)' . '-"I 1,~.1 ~\J[Ll~~;. t..:!I
~~~}-~" ~~'so/

'''<.t~~~310\:~~'!:/

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJ K GEWEST

Besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering

-Besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering , tot
inschrijving op de bewaarlijst als
landschap van de Kersenboom
(Prunus avium) gelegen Schallerlaan
67 te Oudergem.

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
Hoofdstedelijke Regering van 29 juni
2000 houdende instellinq van de
procedure tot inschrijving op de
bewaarlijst als landschap van de
Kersenboom (Prunus avium) gelegen
Schallerlaan 67 te Oudergem;

Overwegende dat het College van
Burgemeester et Schepenen van
Oudergem geen opmerkingen heeft
gemaal<t ' .

Overwegende dat de eigenaar geen
opmerking heeft kenbaar gemaakt
binnen de termijn opgelegd door artikel 7
~ 5 van de ordonnantie van 4 maart
1993; ,

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

Besluit:

Artikel 1 - Wordt ingeschreven op de
bewaarlijst als landschap, de
Kersenboom (Prunus aviurn) gelegen
Schallerlaan, 67 te Oudergem, bekend
ten kadaster te Oudergem, 2de
afdeling, sectie E, 4de blad, percelen
nrs 33 f 19 (deel) en 33 e 19 (Belgische
coordinaten van Lambert: x=154914,
y=166238), .. ' wegens ~ .<,~;,:: ·~ij:R':'5" ;:>,
wetenschappeliike en e~~~~t~~~:~~:·:·/(.(:~::.:,..",
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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'entreposage au
la fabrication de substances nocives
au developpement et a la
croissance des plantations, ' de la
faune et de la flare au nuisibles a la
qualite des eaux sont prohibees.

b) La pose de panneaux publicitaires
est interdite.

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

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

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

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

g) Toute installation quelconque, en ce
compris les roulottes et caravanes a
I'exception des cabanes de chantier ou
lars de manifestations culturelle
temporaires, est prohlbee.

h) . Les elements constitutifs de la
composition originelle du site tels que
ponts, fontaines, fabriques, glacieres,
kiosques,pavillons, fausses grottes,
statues, vieux bancs et reverberes,
pergolas, passerelles, sepultures,
grilles dolvent etre maintenus en bon
etat. .

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

I van dit besluit.

De afbakening van 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 plaatsen van reclameborden is
. verboden. .

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

d) De opslaq 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.

g) De plaatsing van am het even welke
Installatie, . hierbij inbegrepen
woonwagens en caravans met
uitzondering . van werkhuisjes of
tijdelijke uitrustinqen voor culturele
evenementen, is verboden.

h) De bestaandedelen van de
orspronkelijke ordening van het
landschap zoals bruggen, fonteinen,
« fabriques », ijskelaers, kiosken,
paviljoenen, kunsmatige grotten
standbeelden, oude banken en
straatlantaarns, pergola's,
loopbruggen, graven en trahewerk
moeten in goede staat gehouden
worden.

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



Brussel,

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering,

De Minister-Voorzitter van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
belast met Piaatseliike 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,

L __

Willem Draps

Bruxelles, ~ :3 ~O,?·-·2 0 n~ .
Pour Ie Gouvernement de la Region de
Bruxelles-Capitale,

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

Le Secretalre d'Etat a la Region de
Bruxelles-Capitale, charge de
l'Amenagement du Territoire, des
Monuments et des Sites et du
Transport rernunere des personnes,

Copie certlflee conforme
. '/ ,._;J?.- l fHL: ':

voor eensluidend atschrlft
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ANNEXE I A L'ARRETE DU GOUVERNEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
INSCRIVANT SUR LA LISTE DE SAUVEGARDE COMME SITE LE CERISIER (PRUNUS AVIUM) SITUE
AU N° 67 DE L'AVENUE SCHALLER A AUDERGHEM.

Ref. cadastrale : 2erne division, section E, 4eme feuille, parcelles n° 33 f 19 et 33 e 19 (coordonnees
Lambert beige: x=154914, y=166238),

Localisation: 1I0t ceinture par I'avenue Vanden Thoren, la dreve du Cornte de Flandre (foret de Soignes),
I'avenue Schaller et la rue Antoine Dewinter.

Description sommaire : II s'agit d'un arbre de taille moyenne dont la couronne est relativement bien
equilibree, celle-ci porte les traces de quelques elaqaqes, heureusernent en bonne voie de cicatrisation.

Avec sa circonference de 2,55m. ( 1998 ) cet arbre peut-etre catalogue parmi les plus beaux exernplaires
connus en region Bruxelloise pour cette espece.

L'etat sanitaire de ce specimen est bon. Malgre quelques ecoulements de gomme,
Ie tronc ne presente pas de vice particulier, du moins en apparence.

Cet arbre a dO etre plante entre 1935 et 1940 lors de la construction de la maison .
La couronne n'ombrage pas les jardins avoisinants de rnaniere si,gnificative.

Ce cerisier apporte par ses dimensions une plus-value dans les environs lmrnedlats,
if est situe dans un ilot assez vaste par les dimensions des jardins environnants.

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

Interet scientifique et esthetlque: Cet arbre presente un interet indeniable de par ses dimensions pour ,
cette espece, Ce specimen est Ie plus gros repertorie pour cette espec~ dans la region bruxelloise.

Cet arbre constitue un support appreciable pour la faune ornithologique et entomologique locale.

De par sa floraison remarquable et un coloris lumineux de son feuillage automnal cette essence possede des
qualites esthetques appreciables.

L'interet du jardin est auqrnente par la presence d'un pavilion de jardin dont Ie toit est
constitue d'ardoises
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Le Ministre-Presldent du Gouvernement ~egiOn de Bruxelles-Capitale, charge des Pouvoirs locaux,
de l'Amenagement du Territoire, des Monuments et Sit, de la Renovation Urbaine et de la Recherche

Scientifique, / / L/
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Le Secretaire d'Etat a la Region de Bruxelles-Capitale, harge de l'Amenagement du Territoire, de la
Renovation Urbaine, des Monuments et Sites et du Tran ort rernunere des personnes,

Copie certltlee ecnterme



BIJLAGE I VAN HET BESLUIT VAN DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING HOUDENDE
INSTELLING VAN DE PROCEDURE TOT INSCHRIJVING OP DE SEWAARLIJST ALS LANDSCHAP
VAN DE KERSENBOOM (PRUNUS AVIUM), GELEGEN SCHALLERLAAN 67 TE OUDERGEM.

Kadastrale gegevens : 2de afdeling, sectie E, 4de blad, percelen nrs 33 f 19 en 33 e 19 (Belgische
coordinaten van Lambert: x=154914, y=166238) .

Ligging : Huizenblok omsloten door de Vanden Thorenlaan, Graaf van Vlaanderendreef (Zonienwoud),
Schallerlaan en Antoine Dewinterstraat.

Beknopte beschrijving : Het betreft een boom van middelmatige grootte met een vrij evenwichtig
ontwikkelde kruin die snoeisporen vertoont, maar gelukkig hebben deze ingrepen geen blijvende Iittekens
nagelaten. .

Met zijn stamomtrek van 2,55 m (1998) mag deze boom tot de mooiste gekende exemplaren van deze
soort worden gerekend in het Brussels Gewest.

De algemene .gezondheidstoestand van dit exemplaar is goed. Ondanks enkele harsuitstromingen
vertoont de starn geen bijzondere gebreken, althans niet zichtbaar.

Deze boom moet geplant zijn tussen 1935 en 1940 tijdens de bouw van het huis. De kruin verspreidt
geen noemenswaardige schaduw over de aanpalende tuinen. Deze kersenboom, die binnen een redelijk
uitgestrekt huizenblok met grote tuinen staat, vormt door zijn afmetingen een meerwaarde voor de
onmiddellijke omgeving.

Waarde van het goed volgens de maatstaven zoals bepaald door artikel 2, 10 van de ordonnantie
van 4 maart 1993 inzake het behoud van het onroerende erfgoed :

Wetenschappelijke en esthetische waarde: Deze boom bezit een onmiskenbaar belang door zij.n
afmetingen, waarmee hij het grootste gekende exemplaar is van zijn soort in het Brussels Gewest.
Bovendien oefent hij een grate aantrekking uit op de lokale vogel- en insectenpopulatie.

Door haar merkwaardige bloei en de heldere kleuren van het gebladerte in de herfst bezit deze soort
opvallende esthetische kwaliteiten.

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van

Minister-Voorzitter van
Ruimtelijke Ordening,
Onderzoek,
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de Brusselse ~delijke Regering, belast met
Monurnenten i .~andsCha en, Stadsvernieuwing

/U

Plaatselijke besturen,
enWetenschappelijk

Staatssecretaris bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewes, belast met Ruimtelijke Ordening, Monumenten
en Landschappen en Bezoldigd Vervoer van Pers
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ANNEXE II' A L'ARRJ=TE DU BIJLAGE II VAN HET BESLUIT VAN DE
GOUyERNEMENT DE LA REGION DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE
BRUXELLES-CAPITALE INSCRIVANT SUR LA REGERING HOUDENDE INSCHRIJVING OP
LISTE DE SAUVEGARDE COMME SITE LE. DE BEWAARLIJST ALS LANDSCHAP VAN DE
CERISIER (PRUNUS AVIUM), SITUE AU N°67 KERSENBOOM (PRUNUS AVIUM) GELEGEN
'AVENUE SCHALLERA AUDERGHEM. SCHALLERLAAN 67 TE OUDERGEM.

DELIMITATION DU SITE AFBAKENING VAN .HET LANDSCHAP

o
i

mt

Vu pour etre annexe a I'arrete du 1 3 "'·02·... ,200 j Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van ~ i 3 -02"'" 2003

Le Ministre-President du Gouvernem De Minister-Voorzitter van de Brusselse
Region de Bruxelles-Capitale, charge d Pouvoirs Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatseliike
locaux, de l'Amenagement du Terr toire, des Be turen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en
Monuments et Sites, de la Renovation u baine et de Lan schappen, Stadsvernieuwing en
la Recherche scientifique, / L./ nschappelijk Onderzoek,

Franccts-Xavler de D NNEA .




