
Hoofdstedelijke

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 robinier (Robinia
pseudoacacia) situe dreve deNivelles
n° 28 aWoluwe-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
et8; -

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 de deux hetres pourpre
(Fagus Sylvatica atropunicia} et du
robinier (Robinia pseudoacacia) situe
dreve de Nivelles n 28 aWoluwe-Saint
Pierre.

-Considerant qu' un des deux hetres
pourpres etant attaque par les
champignons et que Ie second servait
de protection a celui-ei, iI n'est plus done
jusfifie de les proteqer,

Considerantque Ie ColI$ge des
Bourprnestre et Echevins d' Uccle n'a
pas emis d'observations ;

Considerant 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;

Sur la proposition du Ministre-President
du Gouvernemen.t de la Region de
Bruxelles-Capitale et du Secretaire
d'Etat charge des Monuments at Sites,

Arrete:

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 pewone robinia
(Robinia pseudoacacla) Nijveldreef nr
28te 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 twee
rode beuken (Fagus sylvatica
atropunicia) en van degewone robinia
(Robinia pseudoacacia) Nijveldreef nr 28
te Sint-Pieters-Woluwe.

Overwegende dat een van de twee rode
beuken zwammen heeft, en dat de
tweede rode beuk diende als
bescherming voor deze rode beuk, is het
dus niet meer nodig om deze boom te
besehermen.

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

Overwegende dat de eigenaars geen
opmerking hebben kenbaar gemaakt
binnen de termijn opgelegd door artikel
7 §i 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 robinier
(Robinia pseudoacacia) situe dreve de
Nivelles n° 28 a Woluwe-Saint-Pierre,
connu au cadastre de Woluwe-Saint
Pierre, 4eme division, section B, 2eme

feuille, parcelle n° 50 M7
(coordonnees Lambert beige:
x=153359, y=168815), en raison de son
interet . scientifique et
esthetique, 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'entreposage au
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 prohibees.

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

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

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

e)Les plates occaslonnees lars de
tailles d'entretien ou lars 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'equihbre initial de I'arbre ainsi que son
etat sanitaire

Artikel 1 - Wordt ingeschreven op de
bewaarlijst als landschap, de
gewone robinia (Robinia pseudoacacia)
Nijveldreefnr 28te Sint-Pieters-Woluwe,
bekend teJJ kadaster te Sint-~ieters
Woluwe, 4 e afdeling, sectie B, 2 e blad,
perceel nr 50 M7 (Belgische coordinaten
van Lambert: x=153359, y=168815)
wegens zijn wetenschappelijke en
estfletische 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 hulsaval,
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 verzorgen van de
oeschadigde plekken) is verplicht.

e) Het is verplicht de snoeiwondendie
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'executlon du present arrete.

Art. 3 - De minister bevoegd voor de
monumenten en landschappen, is belast
met de uitvoering van dit besluit.
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De Staatssecretaris bij het Brussels
Hoofdstedeliik Gewest, belast met
Ruimtelijke Ordening, Monumenten en
Landsctiappen en Bezoldigd Vervoer
van Personan,

Brussel,

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering,

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

Bruxelles, r ~5 ~..n?- 200 ~{

Pour Ie Gouvernement de la Region de
Bruxelles-Capitale,

Le Mlnlstre-Presldent du
Gouvernement de la Re9ion de
Bruxelles-Capitale, charge des
Pouvoirs locaux, de l'Arnenaqernent du
Territoire, des Monuments et Sites~
la Renovation Urbaine et de la
Recherche Scientifique, .

Le Secretaire 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,

--.:::::::---------~-

Willem Ora



ANNEXE I A L'ARRETE DU GOUVERNEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE INSCRIVANT SUR LA
LISTE DE SAUVEGARDE COMME SITE LE ROBINIER (ROBINIA PSEUDOACACIA) SITUE DREVE DE NIVELLES
N° 28 A WOLUWE-SAINT-PIERRE.

Ref. cadastrale : Woluwe-Saint-Pierre 14eme division I Section B 12eme feuille I Parcelle 50 m7.

Localisation: Le robinier se trouve sltue Ie long d'une voirie privee dans la propriete de la Residence « Vert soleil »

Description sommaire : Le robinier dont la circonference est de 3,1Om. mente d'etre repris dans I'inventaire comprenant
plus de 1000 exemplaires qui a ete realise suivant des criteres de taille, de taille maximale atteinte par I'espece, de rarete,
de localisation au sein de la region, de valeur paysaqere, d'etat sanitaire, de quallte de plantation, de caractsre
lrrernplacable et de valeur historique.

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

Interet scientifique :Le robinier reste d'une composante tres interessante dans ce quartier resldentlel ou celui-ci
contribue a foumir un abri et un support pour une multitude d'insectes et par consequent de plusieurs especes d'oiseaux
et de petits animaux qui s'en nourrissent. -

Interet esthetlque : Cet arbre constitue un element important au niveau de I'impact paysager et de l'esthetique aux
abords lmmediats des habitations sltue aproxirnite de cette propriete,
Cet arbre joue un role preponderant dans la qualite de vie des habitants de la residence.

Vu pour etre annexeaI'arrete du

Le Ministre-President du Gouvemement de a R' gion de Bru elles-Capitale, charge des Pouvoirs locaux, de
l'Amenagement du Territaire, des Monuments et Sites, de la Reno atian Urbaine et de la Recherche Scientifique,

Le Secretalre d'Etat a la Region de Bruxelles-Capitale, charg' e l'Amenagement du Territoire, des Monuments et
des Sites et du transport remunere des Personnes,

Willem DRAPS



BIJLAGE I BIJ HET BESLUIT VAN DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING TOT INSCHRIJVING OP DE
BEW AARLIJST ALS LANDSCHAP VAN DE GEWONE ROBINIA (ROBINIA PSEUDOACACIA) NIJVELDREEF NR 28
TE SINT-PIETERS-WOLUWE.

Kadastrale ref: Sint-Pieters-Woluwe 14de afdeling I Sectie B 12de blad I Perceel50 m7 (Belgische coordinaten van
Lambert: x=153359, y=168815)

Vindplaats: De rode beuk (Robinia) staat langs een prive-weg langs de inkom van de eigendom van Residentie "Vert
Soleil".

Beknopte beschrijving: De rode beuk (Robinia) heeft een omtrek van 3,10m en is opgenomen in de inventaris die
meer dan 1000 exemplaren telt, Deze inventaris is opgesteld volgens criteria van grootte, maximumgrootte van de
soort, zeldzaamheid, vindplaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, landschapwaarde, gezondheidstoestand,
aanplantingskwaliteit, onvervangbaar karakter en historische waarde.

Waarde van hetgoed volgens de criteria bepaald in artikel 2, 10 van de ordonnantie van 4 maart 1993 inzake
het behoud van het onroerend erfgoed:

Wetenschappelijke waarde: De Robinia is een zeer interessant element van deze resldentlele wijk waarin zijn
ontwikkeling uitzonderlijk mag worden genoemd.

Esthetische waarde: De boom is een zeer belangrijk element op het vlak van de landschappelijke uitwerking en van
het esthetisch aanzicht in de onmiddellijke omgeving van de woningen die vlakbij deze eigendom gelegen zijn.
De boom speelt een doorslaggevende rol in de levenskwaliteit van de residentie- en buurtbewoners.

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van

Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelrke Regering, belast met Plaatselijke besturen, Ruimtelijke
Ordening, Monumenten en Landschappen, Stads emieu ing en etenschappelijk Onderzoek,

Staatssecretaris bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
Landschappen en Bezotdigd Vervoer van Personen,

Ruimtelijke Ordening, Monumenten en

. ifHj'



ANNEXE II A L'ARRETE DU
GOUVERNEMENT DE LA REGION DE
BRUXELLES-CAPITALE INSCRIVANT SUR LA
LISTE DE SAUVEGARDE COMME SITE LE
ROBINIER (ROBINIA PSEUDOACACIA) SITUE
DREVE DE NIVELLES N° 28 A WOLUWE
SAINT-PIERRE.

.DELIMITATION DU SITE

BIJLAGE II VAN HET BESLUIT VAN DE
BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE
REGERING HOUDENDE INSCHRIJVING OP
DE BEWAARLIJST ALS LANDSCHAP VAN DE
GEWONE ROBINIA (ROBINIA
PSEUDOACACIA) NIJVELDREEF °NRS 28 TE
SINT-PIETERS-WOLUWE.

. AFBAKENING VAN HET LANDSCHAP
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Vu pour etre annexea l'arrete du 1 :3 ~n?·-. 2D03 Gezien om te worden gevoegdbij het besluit van ; '; " :.'_n, (), .~'.!,:,'.,
, 1· I. ,..) ·""O~,,~ ~ _ t

De Minister-Voorzitter van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke
B sturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en
L dschappen, Stadsvernieuwing en

tenschappelijk Onderzoek,

~

Le Ministre-President du Gouvernement de la
Region de Bruxelles-Capitale, charge des oirs
·Iocaux, de l'Amenagement du Territ ire, des
Monuments et Sites, de la Renovation urb~in~ d;,
la Recherchescientifique,/~

~~taLc·e d'Etat a la Region de Bruxelles
.zj~~~at~~ '~: , de l'Amenagement du Territoire,

e 'l\ Sites et du Tran rt rernunere
»tlltotlfl ~~ \ '~---~~'I'9Ei~ao.J~




