
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

Arrete du Gouvernement de la Region
de Bruxelles-Capitale

Arrete du Gouvemement de la Region de
Bruxelles-Capitale entamant la procedure
d'inscription sur ta liste de sauvegarde
comme site du Cedre 'bleu de l'Atlas
{Cedrus atlantica IGlauca1 sltue au n048
Avenue Henri de Brouckere a
Auderghem.

Le Gouvernement de la Region de
Bruxelles-Capitale,

Vu I'ordonnance du 4 mars 1993 relative ala
'conservation du patrimoine immobilier,
notamment I'article7;

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

Arrete:

Article 1er - Est entamee la procedure
d'inscription sur la llste de sauvegarde
comme site du Cadre bleu de l'Atlas (Cedrus
atlantica 'G/auca) situe au n048 Avenue
Henri de Brouckere aAUdeL~hemJ connu au

.cadastre de,Auderghem, 2 e division, .
section B, 4eme feuille, parcelle n° 471 x 3
(partie) (coordonnees Lambert beige:
x=153856, y=167555), en raison de son
interet scientifique et esthetique, precise
dans I'annexe I du present arrete.
La delimitation du site est reprise sur Ie
plan figurant aI'annexe II du present arrete,

Art. '2 - Les 'conditions partlculieres de
conservation sont les suivantes :

a) L'utilisation, I'entreposage, ou la fabrication de
substances nocives au developpernent et $ la
croissance des plantations, de la faune et de la
flore ou nuisibles a la quallte des eaux sont
prohlbes,

b) La pose depanneaux publlcitalresest interdite.

c) L'allumage de feux 'est interdit sous les arbres.
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~ BRUSSELS HOOFDSTEDELlJK GEWEST

Besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering

Besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering tot instelling

, van de procedure tot inschrijving op de
bewaarlijst als' landschap van de blauwe
ceder {Cedrus atlantica ,lGlauca1 gelegen
Henri de Brouckerelaan nr. 48 te
Oudergem.

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Gelet op de ordonnantie van 4 maart 1993
inzake het behoud .van het onroerende
erfgoed, inzonderheid op artikel 7;

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

Besluit:

Artlkel t - Wordt inqesteld de procedure tot
inschrijving op de bewaarlijst als landschap
van de blauwe Ceder (Cedrus atlantica
'G/auca) gelegen Henri de Brouckerelaan
'nr. 48 te Oudergem, bekend ten kadaster te
Oudergem, 2de afdeling, sectie B, 4de blad,
perceel nr 471 x 3 (deel) (Belgische
coordlnaten van Lambert: x=153856,
y=167555), wegens zijn wetenschappelijke
en esthetische waarde, zoals nader
bepaald in bijlage I gevoegd bij 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 deaanplantingen en
de fauna en flora of voor de waterkwaliteit zijn
verboden.

b) Het plaatsen van reclameborden is verboden.



detritus et dechets de toute nature sont prohibes, huisafval en afval van eender welke aard is
verboden.

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

. est obligatoire.

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

f) Les plaies occaslonnees lors de tailles
d'entretien ou lors de bris de branches
accidentels, serant recouvertes par un mastic
cicatrisant.

f) 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. .

g) Lors des operations d'entretien des arbres,
toute forme d'elagage strict 'est proserite de facon
a nepas compromettre I'equilibre initial de I'arbre
ainsi que son etat sanitaire.

h) Toute nouvelle construction sur Ie·terrain situe
sous la couronne de I'arbre est interdite.

g) Bij onderhoudsbeurten van bomen is elke
ingrijpende snoeibeurt verbaden om het
oorspronkelijk evenwicht van de boom of zijn
gezondheidstoestand niet te verstoren.

h) Elke nieuwe constructe op het terrein gelegen
onder de kruin van de boom is verboden.

i) Toute installation quelconque, en ce compris les
roulottes et earavanes, sur Ie terrain situe sous la
couronne de I'arbre, est prohibee.

i) De plaatsing van om het even welke installatie,
hierbij inbegrepen woonwagens en caravans, op .
het terrein gelegen onder de kruin van de boom.
is verbaden. .

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

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

Bruxelles, Brussel,

Voor de Brusselse Hoafdstedelijke
Regering,

De Minister-Voorzittervan de 'Brusselse
Hoofdstedelijke Regering, belast met
Plaatselilke Besturen, Ruimtelijke
Ordening, Monumenten en
Landschappen, Stadsvernieuwing en
WetenschappelijkOnderzoek,

Pour Ie Gouvernement de la Region de
Bruxelles-Capitale,

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

..
Da'iel~RME

Le Secretaire d'Etat a la Region de / . De Staatssecretaris voor het Brussels
Bruxelles-Capitale charge . de Hoofdstedelijk Gewest, belast met
l'Amenagement du Territoire, des Ruimtelijke Ordening, Monumenten en
Monuments et Sites et du Transport Landschappen en Bezoldigd Vervoer van
rernuneredes personnes, Personen
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ANNEXE I A L'ARRETE DU·GOUVERNEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE ENTAMANT
LA PROCEDURE D'INSCRIPTION SUR LA LISTE DE SAUVEGARDE COMME SITE DU.CEDRE BLEU
DE L'ATLAS (CEDRUS ATLANTICA 'GLAUCA') SITUE AU N°48 AVENUE HENRI DE BROUCKERE A
AUDERGHEM.

Ref. cadastrale : 2eme division, section B, 4eme feuille, parcelle n° 471 x 3 (partie) (coordonnees
Lambert beige: x=153856, y=167555). .

Localisation: Ce cadre bleu se trouve dans Ie jardin de la propriete du 48, Avenue· Henri de Brouckere,
au coin de ('Avenue Louis Berlaimont.

Description sommaire : Ce cedre bleu presente une circonference de 301 cm a1,50m et de pres de 400
cm a la base puisqu'une grosse branche charpentiere est inseree entre I'endroit de ces deux mesures.
Sa hauteur est d'approximatlvernent 22 metres et son envergure depasse 12 metres.

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

Interet scientifique : Ce cedre bleu de l'Atlas presente des dimensions imposantes puisqu'iI fait partie
des 20 plus gros .exemplaires recenses ace jour par la Region. Sa circonference ala base avaisine les 4
metres. Cette essencecommune aBruxelles est originaire de l'Atlas et fut introduite en France en 1839.
II est utilise dans nos regions pour I'ornementation des pares et des grands jardins.

Interet esthetlque : Cet arbrea grand developpement marque I'entierete du paysage de I'avenue Louis
Berlaimont et de ('avenue Henri de Brouckere, Son port est majestueux : Ie tranc de cet arbre est fourchu
aenviron 1 metre pour se diviser en deux grosses charpentieres qui se subdivisent elle-merne et
branches plus finess'etalant au loin. Ce cedre bleu a eu la place de pousser et apporte un interet

. paysager non negligeable, tant par la beaute de sa silhouette que par ses aiguilles denses et vert
glauques et aux rameaux obliques retombants.

Vu pour etre annexa al'arrete du

Le Ministre-President du Gouvernement de la
l'Arnenaqernent dLJ Terrltoire, des Monumen
Scientifique,

e Bruxelles-Capitale charge des Pouvoirs locaux, de
tes, de la Renovation Urbaine et de la Recherche

Le Secretaire d'Etat a la Region de Bruxelles-Capitale charge de I'Amenagement du Territoire, des
Monuments et Sites et du Transp emunere des personnes,



BIJLAGE I VAN HET BESLUIT VAN DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING TOT
INSTELLING VAN DE PROCEDURE TOT INSCHRIJVING OP DE BEWAARLIJST ALS LANDSCHAP
VAN DE BLAUWE CEDER (CEDRUS ATLANTICA 'GLAUCA1 GELEGEN HENRI DE BROUCKERELAAN
NR. 48 TE OUDERGEM.

Kadastrale gegevens : 2de afdeling, sectie B, 4de blad, perceel nr 471 x 3 (deel) (Belgische coordinaten van
Lambert: x=153856, y=167555).

Ligging : Deze blauwe ceder bevindt zich in de tuin van de eigendom op het nurnrner 48 van de Henri de
Brouckerelaan, op de hoek met de Louis Berlaimontlaan.

Beknopte beschrijving: Deze blauwe ceder heeft een omtrek van 301 em op 1,50 meter hoogte en van
bijna 400 em aan de basis, aangezien er een dikke gesteltak loopt tussen die twee meetplaatsen. Hij is
ongeveer 22 meter hoog en meer dan 12 meter breed. . .

Belang van het goed volgens de criteria, bepaald in artikel 2, 1° .van de Ordonnantie van 4 maart
1993 inzake het behoud van het onroerende e~goed :

Wetenschappelijke waarde : Deze blauweceder heeft indrukwekkende afmetingen: hij is een van de 20
grootste exemplaren in de huidige inventaris van het Gewest Zijn omtrek aan de basis bedraagt bijna 4

. meter, Deze soort, die in Brussel algemeen voorkomt, is oorspronkelijk afkomstig uit het Atlasgebergte en
. werd in Frankrijkingevoerd in 1839. In onze streken wordt hij gebruikt voor de verfraai.ing van parken en

grote tuinen. .

Esthetische waarde : Deze sterk ontwikkelde boom bepaalt het volledige uitzicht van de Louis
Berlaimontlaan en de Henri de Brouckerelaan, Zijn groeiwijze is groots: de stam splitst zich op ongeveer
1 meter hooqte in twee grote gesteltakken die verder opsplitsen in dunnere takken die zich op hun beurt
ver uitspreiden. Deze blauwe ceder heeft ruimte gekregen om te groeien en bezit een niet te
verwaarlozen landschappelijke waarde, zowel door de schoonheid van zijn silhouet als door zijn twijgen
die schuin naar beneden hangen, dlcht bezet met grijsgroene naalden. .

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van G2 ~" ~H >" tOU:'~~

De Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoof s d ··ke Regering, belast met Plaatselijke Besturen,
Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landscha p, dsvernieuwing en Wetenschappelijk Onderzoek,

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

Willem DRAPS
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ANNEXE II A l'ARRETE DU
GOUVERNEMENT DE LA REGION DE
BRUXELLES~CAPITALE ENTAMANT LA
PROCEDURE D'INSCRIPTION SUR LA LISTE
DE SAUVEGARDE· COMME SITE DU CEDRE
BLEU DE L'ATLAS (CEDRUS ATLANTICA
'GLAUCA') SITUE AU N°48 AVENUE HENRI DE
BROUCKEREA AUDERGHEM.

DELIMITATION DU SITE

BIJLAGE II VAN HET BESLUIT VAN DE
BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE
REGERING TOT INSTELLING VAN DE
PROCEDURE TOT INSCHRIJVING OP DE
BEWAARLIJST ALS LANDSCHAP VAN DE
BLAUWE CEDER (CEDRUS ATLANTICA
'GLAUCA') GELEGEN HENRI DE
BROUCKERELAAN NR. 48 TE OUDERGEM.

AFBAKENING VAN HET LANDSCHAP

Vu pour etre annexa aI'arrete du 0 2 Gezienom te worden gevoegdbij het besluitvan I) 2 -1i}~ 2003

Minister...Voorzitter van de Brusselse
fdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke
uren, Ruimtelijke Ordeninq, Monumenten en

ndschappen, Stadsvemieuwing en
.etenschappelijk Onderzoek,

D~A~E
De Staatssecretaris bij het Brussels Hoofdstedelijk .
Gewest, betast met RUimtelijke Ordening,

onumenten en Landschappen en Bezol,..·lu:lMI'f------
Vervoer va ~~0 -
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Le Ministre-President du Gouvemement de a
Region de · Bruxelles-Capitale, charge s
Pouvoirslocaux, de l'Amenagement du Territc re,
des Monuments at des Sites, de Ia Renov ion
Urbaine at de la Recherche scientifique,


