
REGION DE BRUXEllES-CAPITAlE

Arretedu Gouvernement.de la Region
de Bruxelles-Capitale

Arrete du Gouvernement de la
Region de Bruxelles-Capitale
inscrivant sur la liste de sauvegarde
comme site Ie cerisier (Prunus avium)
sltue au n° 68, avenue Milcamps a
Schaerbeek. .

Le Gouvernement de la Region de
Bruxelles-Capitale,

Vu I'ordonnance du4 mars 1993 relative
a la conservation du patrimoine
immobilier, notamment les articles 7 §6
et 8;

Vu -I'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°
68, avenue Milcamps aSchaerbeek.

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJ K GEWEST

Besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering

Besluit. van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering tot
inschrijving op de bewaaflijst als
landschap van de kersenboom
(Prunus avium) gelegen
Milcampslaan 68 te SchaarbeeK.

De Brusselse Hoofdstedeljke
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 Instening van de
procedure tot inschrijving op de
bewaarlijst als landschap van de
kersenboom (Prunus avium) gelegen
Milcampslaan 08te Schaarbeek.

Considerant que Ie College
Bourgmestre et Echevins
Schaerbeek n'a pas
d'observations ;

des
de

ernis

Overwegende dat het College van
Burgemeester et Schepenen van te
Schaarbeek geen opmerkingen heeft
gemaakt;

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

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

Arrete:

.Overwegende dat de eigenaar geen
opmerking heeft megedeeld 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 1er - Est inscrit sur la liste de
sauvegarde comme site, Ie cerisier
(Prunus avium) sis au n° 68, avenue
Milcamps a Schaerbeek, connu au
cadastre de ,Schaerbeek, Seme division,
section C, 1ere .feuille, parcelle n° 23 d
2/2 (partie) (coordonnees Lambert
beige: x=151729,J=171003) en raison
de son interet scientifique et
esthetlque, 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 partlculieres de
conservation sont les suivantes :

a) L'utilisation, I'entrepasage au
la fabrication de substances nocives
au developpernent et a la
croissance des plantations, de la
faune et de la flore au nuisibles "a la
qualite des eaux sont prohibees.

b) La pose de panneaux publicitaires
est lnterdite.

c) L'allumage de feuxest interdit sous
les arbres.

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

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

f)Les plates occasionnees lors de
tailles d'entretien ou lors de bris de
branches accidentels, seront
recouvertes par un mastic cicatrisant.

g)Lors des operations d'entretien des
arbres, toute forme d'elaqaqe strict est
proscrite afin de ne pas .COnipromettre
l'equllibre initial de I'arbre ainsi que son
etat sanitaire

h) Toute nouvelle construction est
interdite.

i) Toute installation quelconque, en ce
. compris les roulottes et caravanes est
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Artikel 1 - Wordt ingeschreven op de
bewaarlijst als landschap, de
kersenboom (Prunus avium) gelegen,
Milcampslaan 68te Schaarbe~k, beKend
ten kadaster te Schaarbeek, S eafdeling,
sectie C, 1ste blad, perceel nr 23 d 21 2
(deel) (Belgische coordinaten van
Lambert: x=101729, y=171003), wegens
zijn wetenschappelijke en esthetische
waarde, zoals nader bepaald in bijlage 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) Deopslagen de bewaring van
materialen, het storten van huisaval,
vuilnis en afval van eender welke aard
is verboden.

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

f) Het is verplicht de snoeiwonden die
tljdens een anderhoudsbeurt zijn
ontstaan of de plekken die beschadigd
zijn bij het toevallige afbreken van
takken met een helende balsam in te
smeren.

g) Bij onderhoudsbeurten van bomen is
erke belangrijke snoeibeurt verboden
om het oorspronkelijke evenwicht van
de boom of zijn gezondheidstoestand
niet te verstoren.

h) Elke nieuwe constructie is verboden.

i) De plaatsing van om het even welke
installatie, hierbij Inbeqrepen
woonwagens en caravans is verboden.
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Art. 3 - Le ministre qui a les monuments
et les sites dans ses attributions est
charge de l'execution du present arrete.

Bruxelles, r~ ::J ~D.2> ' 200~;

Pour Ie Gouvernement de la Region de
Bruxslles-Capitale,

Le Ministre-President du
Gouvernement de la Re~ion de
Bruxelles-Capitale, charge des
Pouvoirs locaux, de I'Amenagem~
Territoire, des Monuments ef Site ,de .
la Renovation Urbaine et . e la
Recherche Scientifique, . .

/./L~

Francois-Xavier d

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,

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 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

Capie certlflee conforme
-:: ?On :::

Voor eensluidend afschrltt



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 68 DE L'AVENUE MILCAMPS
A SCHAERBEEK

Ref. cadastrale : 5
eme

division, section C, 1ere feuille, parcelle n° 23/2 d 2. (coordonnees Lambert beige:
x=151729,y=171003)

Localisation: 1I0t celnture par la rue Rasson, la rue Victor Oudart, I'avenue Milcamps et I'avenue Emile Max a
Schaerbeek.

Description sommaire : II s'agit d'un grand arbre pour cette espece possedant une couronne bien equlllbree rnalqre
quelques stigmates d'elaqaqe severes menes de maniere professionnelle.

L'etat sanitaire de cet exemplaire est excellent, Ie trone ne presents aucun vice
particulier.

Ce cerisier a ete plante lors de la construction de I'immeuble c'est adire probablement en 1912.
La couronne atteint une hauteur appreciable, celle-ci n'ombrage pas de maniere excessive les jardins avoisinants,
mais apporte par contre une plus value dans les alentours lrnmediats

Ce cerisier par sa situation en interieur d'ilot et ses dimensions et une circonference de 2,74m. est aI'heure actuelle
Ie plus gros exemplaire connu pour cette essence en Region bruxelloise.

Par sa taille ,Ia denslte de sa floraison hative au printemps et Ses qualltes esthetlques ? ce sujet amellore de facon
appreciable l'habitabllite dans un quartier fortement urbanise,
Lors de la fructification de I'arbre, una multitude d'oiseaux sont attires par celui-ci.

Cet arbre a encore un bel avenir devant lui, s'iI est tralte correctement.

II est a signaler que sur Ie plan historique, Schaerbeek fut pendant longtemps une region ou l'on cultiva des cerises,
surtout la cerise acldulee (Griotte de Schaerbeek ).

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

Interet scientifique: Cet arbre est a I'heure actuelle Ie plus gros exemplaire connu pour cette .espece en Region
bruxelloise, ses quautes remarquables plaident pour Ie maintien de celui-ci.

Interet esthetlque : Ce cerisier bigarreau par sa situation en interieur d'ilot compose de jardins assez vastes, par ses
dimensions exceptionnelles et la denslte de sa floraison hative au printemps, ajoute une plus-value esthetlque
appreciable pour les riverains.

Vu pour etre annexeaI'arrete du

Le Ministre-President du Gouvemement d la Region de Bruxelles-Capitale, charge des Pouvoirs locaux, de
l'Amenagement du Territoire, des Monument et Sites, de la Renovation Urbaine et de la Recherche Sclentlflque,

Francols-Xavler de D

Le Secretaired'Etat a la Region de Bruxelles-Capitale, charge d l'Amenagement du Territoire, des Monuments et
des Sites et du transport rernunere des Personnes,



BIJLAGE 1 VAN HET BESLUIT VAN DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING HOUDENDE
INSCHRIJVING OP DE BEWAARLIJST ALS LANDSCHAP VAN DE KERSENBOOM (PRUNUS AVIUM),
GELEGEN MILCAMPSLAAN 68 TE SCHMRBEEK

Kadastrale gegevens: 5de afdeling, sectie C, 1ste blad, perceel nr 23/2 d 2 (Belgische coordinaten van
Lambert: x=151729, y=171003) .

Ligging : Huizenblok omsloten door de Rassonstraat, Victor Oudartstraat, Milcampslaan en Emile
Maxlaan in Schaarbeek.

Beknopte beschtijving : Het ga8t om een grote boom voor deze soort met een mooi ontwikkelde kruin,
ondanks enkele zware snoei-ingrepen die gel'ukkig op professionele manier zijn uitgevoerd.

De algemene gezondheidstoestand van dit exeniplaar is uitstekend en de starn vertoont geen enkel
zichtbaar gebrek.

Deze kersenboom is geplant bij de bouw van de woning in 1912.
De kruin veroorzaakt ondanks zijn opmerkelijke hoogte geen overdreven schaduw voor de naburige
tuinen, maar biedt integendeel eenrneerwaarde voor de onmiddellijke omgeving.

Door zijn ligging binnen in een huizenblok, zijn afmetingen en stamomtrek van 2,74 m is daze
kersenboom momenteel het grootste gekende exemplaar van deze soort in het Brussels Gewest.

Door zijn omvang, zijn vroege en overvloedige bloei in de Jente en zijn esthetische kwaliteiten levert deze
boom eenniet te onderschatten bijdrage aan de leefbaarheid van deze sterk verstedelijkte buurt. De
vruchtvorming trekt bovendien heel wat vogels aan.

Zender ernstige ongelukken heeft dit exemplaar nog e~n mooie toekomst voor de boeg.

Ais historische wetenswaardigheid kan nog worden vermeld dat Schaarbeek lange tijd bekend stond voor
de teelt van kersen, vooral de zure varietelt (griottes van Schaarbeek).

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

Wetenschappelijke waarde: Deze boom is op dit ogenblik het grootste gekende exemplaar van deze
soort in het Brussels Gewest en verdient om zijn opmerkelijke afmetingen te worden beschermd.

.Esthetische waarde: Door zijn Iigging binnen in een huizenblok met vrij grote tuinen en zijn uitzonderlijke
groei levert deze kersenboom een onmiskenbare meerwaarde in een sterk verstedelijkte buurt. .

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van .

Copie certlflee ccnterme
l fHJ·=

Voar eensluldend afschrlft

s e lijke Regering, belast met Plaatselijke besturen,
Landschappen, Stadsvernieuwing en Wetenschappelijk

Minister-Voorzitter van de Brusselse Ho
Ruimtelijke Ordening, Monumenten e
Onderzoek,

Staatssecretaris bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met Ruimtelijke Ordening, Monumenten
en Landschappen en Bezoldigd Vervoer van Personen,



ANNEXE II 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° 68,
AVENUE MILCAMPSASCHAERBEEK.

DELIMITATION DU SITE

BIJLAGE II VAN HET BESLUIT VAN DE
BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE
REGERING HOUDENDE INSCHRIJVING OP
DE BEWAARLIJST ALS LANDSCHAP VAN DE
KERSENBOOM (PRUNUS AVIUM) GELEGEN
MILCAMPSLAAN68 TE SCHAARBEEK.

AFBAKENING VAN HET LANDSCHAP
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Vl:J pour etre annexe al'arrete du

Le Ministre-President du Gouvernem la De Minister-Voorzitter van de Brusselse
Region de Bruxelles-Capitale, charge d s Pouvoirs H ofdstedelijke Regering,· belast met PlaatseHjke
locaux, de l'Amenagement du Te ritoire, des B turen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en
Monuments et Sites, de la Renovation.urbar.tt adeeA ~La dschappen, Stadsvernieuwing en
la Recherche scientifique, )~ tenschappelijk Onderzoek,

Fran!;ois-Xavier d DO~ .

Le Secretaire d'Etat a la Region de Bruxelles-
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REG ION DE BRUXELLES ..CAPITALE

Arrete du Gouvernement de la Region
de Bruxelles-Capitale

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering

Arrete du Gouvernement de la Region de
Bruxelles-Capitale modifiant I'arrete du
Gouvernement de la Region de Bruxelles
Capitale du 13 fevrier 2003 inscrivant sur
la liste de sauvegarde comma site Ie
cerisier (Prunus avium) sltue au n068,
avenue Milcamps aSchaerbeek.

Le Gouvernement de la Region de
Bruxelles..Capitale,

Vu It arrete du Gouvemement de la Region
de Bruxelles-Capitale du 13 fevrier 2003
inscrivant sur la liste de sauvegarde comme
site Ie cerisier (Prunus .avium) situe au n068,
avenue Mitcamps aSchaerbeek;

Conslderant qu'une erreur materietle s'est
produite dans cet arrete, notamment dans
l'Annexe II;

Sur la proposition du Mlnlstre-Presldent du
Gouvernement de la Region de Bruxelles
Capitale et du Secretaire d'Etat charge des
Monuments et Sites,

Arrete:

Besluit van de Brusselse
H~o!d.stedelijke Regering houdende
wlJzlglng van het besluit van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering van
13 februari 2003 tot inschrijving op de
bewaarlijst als landschap van de
kersenboom (Prunus avium) gelegen
Milcampslaan 68 te Schaarbeek.

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Gelet op het besluit van de Brusselse
HoofdstedeJijke Regering van 13 februari
2003 tot inschrijving op de bewaarlijst als
landschap van de kersenboom (Prunus
avium) gelegen Milcampslaan 68 te
Schaarbeek;

Overwegende dat er een materiels fout
geslopen is in dit besluit, inzonderheid in
Bijlage II;

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

Besluit:

Article 1er - L'annexe II de l'arrete du
Gouvemement de la Region de Bruxelles
Capitale du 13 fevrier 2003 inscrivant sur la
liste de sauvegarde comme site Ie cerisier
(Prunus avium) situe au n068, avenue
Milcamps a Schaerbeek est rernplacee par
I'annexe II jointe au present arrete.

Artikel 1 - Bijlage II van het besluit van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13
februari 2003 tot inschrijving op de
bewaarlijst als landschap van de

. kersenboom (Prunus avium) gelegen
Milcampslaan 68 te Schaarbeek wordt
vervangen door de Bijlage II die bij dit
besluit is gevoegd.

Bruxelles, 20 JAN. 2005 Brussel, 20 JAN. 2005

o4 -02- 2005

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering,

De Minister-President van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering, belast met
Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke
Ordening, Monumenten en
Landschappen, Stadsvernieuwing,
Huisvesting, Openbare Netheid en
Ontwlkkeli ing,

Pour Ie Gouvernement de la Region de
Bruxelles-Capitale.

Le Mlnlsfre-Presldent du Gouvernement de
la Region de Bruxelles-CapitaJe charge des
Pouvoirs locaux, de f'Amenagement du
Territoire, des Monuments et Sites, de la
Renovation urbaine, du Logement, de la
Proprete publique et de la Cooperation au
developpement,

..~ . '-cH7'I\lCE[]':E'RIE
Benjamin CADRANEL

KANSELARIJ



ANNEXE II 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°
68, AVENUE MILCAMPS A SCHAERBEEK

DELIMITATIQN DU SITE

BIJLAGE II VAN HET BESLUIT VAN DE
BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE
REGERING TOT INSCHRIJVING OP DE
BEWAARLIJST ALS LANDSCHAP VAN DE
KERSENBOOM (PRUNUS AVIUM) GELEGEN
MILCAMPSLAAN 68 TE SCHAARBEEK

AFBAKENING VAN HET LANDSCHAP
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RUE RASSON STRAAT

Vu pour Gtre annexe al'arrete du 2 0 JAN. 2005

Le Ministre-President du Gouvemement de la Region
de Bruxelles-Capitale charge des Pouvoirs locaux, de
l'Arnenaqernent du Territoire, des Monuments et
Sites, de la Renovation urbaine, du Logement, de la
Proprete publique et de la Cooperation au

developpernent, c. rfJn # ~~ , ~
(~!f~ ~'~f! 1~~® @@nf@rm®

_..CAAt\J'CELLE~R IE
Benjamin CADRANEL

KANSELARIJ

G,ezien ~m .te worden gevoegdbij het besluit van2 0
JAN. 2005

De Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering, betast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke
Ordening, Monumenten en Landschappen,
Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid en
Ontwikkelingss .

o4 -02~ 2005




