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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 sauvegarde
comme site Ie cedre de I'Hymalaya
(Cedrus .deodora) sis avenue des
Touristes, n° 45 a Woluwe-Saint
Pierre.

Le Gouvernement de la Region de
Bruxelles-Capitale,

Vu I'ordonnance du 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 15
novembre 2001 entamant la procedure
d'inscription sur la liste de sauvegarde
comme site du cadre de I'Hymalaya
(Cedrus deodora) sis avenue des
Touristes n045 aWoluwe-Saint-Pierre.

Considerant que Ie CoIIag_e des
Bourgmestre et Echevins de 'Woluwe
Saint-Pierre n'a pas ernis
d'observations;

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

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

Arrete:

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST '

Besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering

Besluit van de Brusselse
HoofdstedelijkeRegering tot
inschrijving op de bewaanijst als
landschap van de Hymalayaceder
(Cedrus deodora) gelegen
toeristenlaan nr 45 te Sint-Pieters
Woluwe.

De Brusselse
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 15
november 2001 houdende Instelling van
de procedure tot inschrijving op de
bewaarlijst als 'landschap van de
Hymalayaceder (Cedrus deodora)
gelegen Toeristenlaan nr 45· te Sint
Pieters-Woluwe.

Overwegende dat het College van
Burgemeester et Schepenen van Sint
Pieters-Woluwe geen opmerkingen heeft
gemaakt;

Conslderant que Ie proprietaire n'a pas
ernis d'observation dans Ie delai prevu
par I'article 7 § 5 de I'ordonnance du 4
mars 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 cedre de
I'Hymalaya (Cedrus deodora) sis avenue
des Touristes, n045 a Woluwe-Saint
Pierre, connu au cadastre de Woluwe
Saint-Pierre, 3eme division, section 0,
4eme feuille, parcelle n° 254x5
(coordonnees Lambert beige:
x=156198, y=169813) en raison de son
interet scientifique et
esthetique, precise dans ('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'entreposage ou
la fabrication de substances nocives
au developpernent et a la
croissance des plantations, de la
faune et de la flore ou nuisibles a la
qualite des eaux sont prohlbees.

b) La pose de panneaux publicitaires
est interdite,

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

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

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

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

Artikel 1 - Wordt ingeschreven op de
bewaarlijst als landschap, van de
Hymalayaceder (Cedrus deodora)
gelegen Toeristenlaan nr 45 te Sint
Pieters-Woluwe, beken~ ten kadaster te
Sintfieters-Woluwe, 3 afdeling, sectie
0, 4 e blad, perceel nr 254x5 (Belgische
coordinaten van Lambert: x=156198,
y=169813), wegens zijn
wetenschappelijke en esthetisctie
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 aansteken van vuur onder de
bomen is verboden.

c) De opslag en de bewaring van
materialen, het storten van huisaval,
vuilnis en afval van eender welke aard
is verboden.

d) Het gewoon onderhoud van de
bomen (het verwijderen van de dode of
gebroken takken, het verzorqen van de
oeschadigde plekken) is verplicht

e) Het is verplicht de snoeiwonden die
tiJdens een onderhoudsbeurt. zijn
ontstaan of de plekken die beschadigd
zijn bij het toevallige afbreken van
takken met een helende balsem in te
smeren.

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



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

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

e Staatssecretaris bij het Brussels
Hoofdstedelilk Gewest, belast met
Ruimtelijke Ordening, Monumenten en
Landscliappen en Bezoldigd Vervoer
van Personen,

Brussel,

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering,

De Minister-Voorzitter van de
Brusselse .Hoofdstedelijke Regering,
belast met Plaatselijke Besturen,
.Ruimtelijke Ordening, Monumenten en
Landscliappen , Stadsvernieuwing en

.Wetenschappelijk Onderzoek

Bruxelles, .~ ~1 ·~o( , · 2003
Pour Ie Gouvernement de la Region de
Bruxelles-Capitale,

Le Ministre-President du
Gouvernement de la Re~ion de
Bruxelles-Capitale, charge des
Pouvoirs locaux, de I'Amenagement du
Territoire, des Monuments et Sites, d
la Renovation Urbaine et de a
Recherche Scientifique,

Francols-Xavler de

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

tJ
.Willem Draps



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'HIMALAYA (CEDRUS
DEODORA) SIS AVENUE DES TOURISTES, N°45 A WOLUWE-SAINT-PIERRE.

Ref. cadastrale : WoIuwe-Saint-Pierre 3e division, section D., 4.e feuille, parcelle nO 254 X5 (coordonnees
Lambert beige: x=156198, y=169813)

Localisation: lnterieur d'llot / Fond de parcelle.

Description sommaire: Confere d'une hauteur approximative de 15 a 20m. et d'une circonterence de
2,59m., iI est Ie troislerne plus gros exemplaire actuellement repertorie pour cette espece en Region
bruxelloise par Ie Service des Monuments et des Sites. Cet inventaire comprend plus de 1000 exemplaires et
a ete realise suivant des criteres de taille, de taille maximale atteinte par l'espece, de rarete, de localisation
au sein de la region, de valeur paysaqere, d'etat sanitaire, de qualite de plantation, de caractere
irrernplacable et de valeur.historique. "

Cet arbre se developpe dans Ie fond de la parcelle en sujet lsole,

Cette essence presente par ses dimensions et sa situation en interieur d'ilot, une valeur esthetique certaine.

La couronne est bien conformee et bien equlllbree, Ie sujet se trouve dans un etat sanitaire correct, Ie tronc
ne presents al'heure actuelle pas de vice apparent.

Interet presente par Ie bien selon les enteres definis it I'article 2, 10 "de I'ordonnance du 4 mars 1993
relative it la conservation du patrimoine immobilier :

Interet scientifique: Espece tres rustique dans nos regions~ elle presente une valeur ornementale qui, vu Ie
develoopement atteint par cet exemplaire, en justitie la protection. Cet arbre est remarquable de par ses
dimensions et sa presence en interieur d'ilot.

Interet esthetique :
Cette essence presente par ses dimensions et sa situation en interieur d'llot, une grande valeur esthetique,

Vu pour etre annexa al'arrete du t: . ". f"" . t) fl (} f
j
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Le Ministre-President du Gouverneme de la Region de Bruxelles-Capitale, charge des Pouvoirs.locaux,
de l'Amenaqernent du Territolre, des onuments et ites, de la Renovation Urbaine et de la Recherche
Scientifique,

Le Secretaire d'Etat a la Region de Bruxellas-Capit a, charge de l'Arnenaqernent du Territoire, des
Monuments et des Sites et du transport remunere Personnes,



BIJLAGE I BIJ HET BESLUIT VAN DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING TOT
INSCHRIJVING OP DE BEWAARLIJST ALS LANDSCHAP VAN DE HYMALAYACEDER (CEDRUS
DEODORA) GELEGEN TOERISTENLAAN, NR 45 IN SINT-PIETERS-WOLUWE.

Kadastrale ref.: Sint-Pieters-Woluwe /3° afdeling / Sectie D 14° blad / Perceel 254 X5 (Belgische
coordinaten van Lambert: x=156198, y=169813)

-Vindplaats: Binnenterrein van een huizenblok / Achterkant van het perceel.

Beknopte beschrijving: Deze conifeer met een hoogte bij benadering 15 a20 meter en een omtrek van
2.59 meter is het derde dikste exemplaar dat op het ogenblik voor deze soort door de dienst Monumenten
en Landschappen in het Brussels Gewest ge"inventariseerd werd. Deze inventaris telt meer dan 1.000
exemplaren en werd opgesteld volgens criteria van grootte, maximumgrootte van de soort, zeldzaamheid,
vindplaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, landschapswaarde, gezondheidstoestand,
aanplantingskwaliteit, onvervangbaar karakter en historische waarde.

Deze boom groeit aan de achterkantvan het perceel als alleenstaand exemplaar.

Dit exemplaar vertegenwoordigt, door zijn afmetingen en Jigging op het binnenterrein van een huizenblok,
een zekere esthetische waarde.

De kruin is zeer goed aan goed aangepast en evenwichtig, de boom verkeert in goede gezondheid, de
starn vertoont op dit ogenblik geen zichtbare gebreken. -

Waarde van het goed volgens de criteria bepaald in artikel2, 1° van de ordonnantie van 4 maart
1993 inzake hetbehoud van het onroerend erfgoed:

Wetenschappelijke waarde: Zeer robuuste soort in onze contreien; dit exemplaar,gelet op de
ontwikkeling die het heeft bereikt, vertegenwoordigt een decoratieve waarde die de beschermlnq .ervan
rechtvaardigt. Deze boom is merkwaardig door zijn afmetingen en zijn aanwezigheid op het binnenterrein
van een huizenblok.

Esthetische waarde: Deze soort heeft, door haar afmetingen en groeiplaats op het binnenterrein van
een huizenbolk, een grote esthetische waarde.

Gezien am te worden gevoegd bij het besluit van

Minister-Voorzitter van de BrusselseFOelijke Regering, belast met Plaatselijke besturen,
Ruimtelijke Ordening, Monumenten Lan schappe, Stadsvernieuwing en Wetenschappelijk
Onderzoek,

/ / L ~_t?___

Staatssecretari5 bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bel st met Ruimtelijke Ordening, Monumenten
en Landschappen en Bezoldigd Vervoer van Personen,

Willem DRAPS



ANNEXE II A LJARRETE DU
GOUVERNEMENT DE LA REGION DE
BRUXELLES-CAPITALE INSCRIVANT SUR LA
LISTE DE SAUVEGARDE COMME SITE LE
CEDRE DE L'HYMALAYA (CEDRUS
DEODORA) SIS AVENUE DES TOURISTES, N°
45 AWOLUWE-5AINT-PIERRE.

DELIMITATION DU SITE

BIJLAGE II VAN HET BESLUIT VAN DE
BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE
REGERING HOUDENDE INSCHRIJVING OP
DE BEWAARLIJST ALS LANDSCHAP VAN DE
HYMALAYACEDER (CEDRUS DEODORA)
GELEGEN TOERISTENLAAN, NR 45 TE SINT
PIETERS-WOLUWE.

AFBAKENING VAN HET LANDSCHAP

Vu pour etre annexa a"arrete du 13 -[l ~:-,L[)0 3 Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van '1 3 ~OL- 20n?

Le Ministre-President du Gouverneme e
Region de Bruxelles-Capitale, charge de Pouvoirs
locaux, de l'Amenagement du Territ ire, des
Monuments et. Sites, de la Renovation u7raint de
la Recherchescientifique, ,.

, ,.
;:, '. :' ~. " .

De Minister-Voorzitter van de Brusselse
ofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke

B sturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en
'L dschappen, Stadsvernieuwing en
W tenschappelijk Onderzoek,A. c ___




