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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 la liste de sauvegarde
comme site du tilleul a larges feuilles
(Tilia platyphyllos) sis place Saint
Vincent aEvere.

Le Gouvernement de la Region de
Bruxelles-Capitale,

Vu I'ordonnancedu 4 mars 1993 relativeala
conservation du patrimoine immobilier,
notamment I'article7;

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

Arrete:

Article 1er - Est entarnee la procedure
d'inscription sur la liste de sauvegarde
comme site du tilleul a larges feuilles (Tilia
platyphyllos) sis place Saint-Vincent .a
Evere, connu au cadastre d'Evere, 1ere

division, section A, 1ere feuille, parcelle n°
B6f (partie) (coordonnees Lambert beige :
x~152426, y=174538), 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 - Las conditions particulleres de
conservation sont les suivantes :

a) L'utilisation, I'entreposage, ou la fabrication de
substances nocives au oeveloppement et a la
croissance des plantations, de la faune et de la
flore ou nuisibles a la qualite des eaux sont
proruoes.

b) La pose de panneaux publicitaires est interdite.

c) L'allumage de feux est interdit.

d) Le depot et Ie stockage de rnatertaux, debris,
detritus etdechets de toute nature sont prohibes.

BRUS.SELS HOOFDSTEDELIJK·CEWEST

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
zomerlinde (Tilia platyphyllos) gelegen
Sint-Vincentiusplaats te Evere.

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 Regering en" van de
Staatssecretaris belast met Monumenten
en Landschappen,

Besluit:

Artikel 1 - Wordt ingesteld de procedure tot
inschrijving op de bewaarlijst als landschap
van de zomerlinde (Tilia platyphyllos)
gelegen Sint-Vincentiusplein te Evere,
bekend ten kadaster te Evere, 1ste afdeling,
sectie A, 1ste blad, perceel nr 86f (deel)
(Belgische coordinaten van Lambert :
x=152426, y=174538), wegens zijn
wetenschappelijke en esthetische waarde,
zoals nader bepaald in bijlage I gevoegd bij
dit besluit.
De afbakeninp 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 en
de fauna en flora of voor de waterkwaliteit zijn
verboden.

b) Het plaatsen van reclameborden is verboden.

c) Het aansteken van vuur is verboden.

d) Het storten en de opslag van materialen, puin,
huisafval en afval van eender welke aard is
verboden.



e) L'entretien normal de I'arbre (enlevernent
des branches mortes, cassees, soins aux plaies)
est obligatoire.

e) Het gewoon onder1loud van de boom (het
verwijderen van dode of gebroken takken, het
verzorgen van de beschadigde plekken) is
verplicht.

f) Les plaies occasionnees 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 de I'arbre, toute
forme d'elagage strict est proscrite de facon ane
pas compromettre l'equllibre initial de I'arbre ainsi
que son etat sanitaire. .

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

h) Toute nouvelle construction est interdite. h) Elke nieuwe constructie is verbaden.

i) Toute installation quelconque, en ce compris les
roulottes et caravanes est prohlbee,

i) De plaatsing van om het even welke installatie,
hierbij inbegrepen woonwagens en caravans is
verboden.

j) Les conditions d'ensoleillement et
d'alimentation en eau de I'arbre ne peuvent etre
rnodlflees par de nouvelles constructions.

Les conditions particulieres de conservation
(a) a i») sont d'application dans une zone
circulaire centree sur Ie tronc de I'arbre et
dont Ie rayon est egal .au rayon de la
couronne de I'arbreaugmentede 2 metres.

j) Nieuwe constructies mogen geen wijziging
van de bezonning en de watertoevoer van de
boom tot gevolg hebben.

De bijzondere behoudsvoorwaarden (a) tot
en met i») zijn van toepassing in een
cirkelvormige zone met de stam van de
boom als middelpunt en met een straal die
gelijk is aan de straal van de boomkruin
vermeerderdmet 2 meter.

taatssecretaris voor het Brussels
tedelijk Gewest, belast met

Ruimt lijke Ordeninq, Monumenten en
Lands happen en Bezoldigd Vervoer van
Personen

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

Brussel, Z7 ~'l t\I irE]!.
Voor de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering,

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

Bruxelles,

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

Art. 3 - Le ministre qui a les monuments et
sites dans ses attributions est charge de
rexecution du presentarrete.

Pour Ie Gouvernement de la Region de
Bruxelles-Capitale,

Le Ministre-President du Gouvernement de
·Ia Region de Bruxelles-Capitale charge de
Pouvoirs locaux, de l'Amenagement
Territoire, des Monumentset des Sites, de a
Renovation Urbaine et de la Recher
Scientifique, .



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 TILLEUL A
LARGES FEUILLES (TILIA PLA TYPHYLLOS) SIS PLACE SAINT-VINCENT A EVERE.

Ref. cadastrale : 1ere division, section A, 1ere feuille, parcellen" 86f (partie) (coordonnees Lambert beige:
x=152426,y=174538)

Localisation: Ce tilleul alarges feuilles se trouve acote de I'eglise Saint-Vincent, place Saint-Vincent a
Evere.

Description sommaire : Ce tilleul a larges feuilles fait partie des rares arbres cornmemoratlfs du
centenaire de l'independance de laBelgique connus aBruxelles. Situe au sud de I'eglise Saint-Vincent, il
presente une silhouette equilibree, formee d'un tronc court d'une circonference de 203 em supportant una
couronne d'environ 12 metres d'envergure. II aurait survecu aux bombardements de mai 1944 et serait
age de quelque 70 ans.

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

Interet scientifique: Le tilleul a larges feuilles est une essence que I'on rencontre frequemrnent a
Bruxelles et cet exemplaire presents des dimensions lnteressantes avec une circonference de 203 em .
mesuree a 1,50 m. II serait age de plus de 70 ans puisqu'iI s'agirait d'un arbre cornmemoratit du
centenaire de l'lndependance de la Belgique. II possede encore ·de longues annees devant lui puisque Ie
tilleul est une espece pouvant atteindre une lonqevite exceptionnelle.

Interet esthetique : Sltue au sud del'eqlise Saint-Vincent, cet exemplaire de tilleul a larges feuilles a pu
s'epanouir sans contrainte et iI presente une silhouette equillbree. II constitue un element important du
paysage everois.

Le Secretaire d'Etat a la Region de Bruxelles-Capitale charge
Monuments et Sites et du Transport ersonnes,

iIIem DRAPS

Le Ministre-President du Gouvernement de 1 Region de Bruxelles-Capitale charge des Pouvoirs locaux, de
l'Amenagement du Territoire, nts et Sites, de la Renovation Urbaine et de la Recherche
Scientifique,

Vu pour etre annexa a l'arrete du
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BIJLAGE I VAN HET BESLUIT VAN DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING TOT
INSTELLING VAN DE PROCEDURE TOT INSCHRIJVING OP DE BEWAARLIJST ALS LANDSCHAP
VAN DE ZOMERLINDE (TILIA PLATYPHYLLOS) GELEGEN SINT-VINCENTIUSPLEIN TE EVERE.

Kadastrale gegevens : 1ste afdeling, seetie A, 1ste blad, pereeel nr B6f (deel) (Belgisehe coordinaten van
Lambert: x=152426, y=174538).

Ligging: Deze zomerlinde bevindt zieh naast de Sint-Vineentiuskerk op het Sint-Vineentiusplein te Evere.

Beknopte besehrijving: Deze zomerlinde behoort tot de zeldzame bomen ter herdenking van de
honderjarige onafhankelijkheid van Belgie die bekend zijn in Brussel. De boom bevindt zich aan de
zuidzijde van de Sint-Vineentiuskerk en vertoonteen evenwiehtige vorm met een korte stam, waarvan de
omtrek 203 em bedraagt, en een ongeveer 12 meter brede kruin. Deze boom zou de bombardementen
vanmel 1944 overleefd hebben en zowat 70 jaar oud zijn.

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 erfgoed :

Wetenschappelijke waarde: De zomerlinde is een soort die vaak voorkomt in Brussel. Dit exemplaar
vertoont interessante afmetingen met een omtrek van 203 em gemeten op een hoogte van 1,50 m. Het
zou meer dan 70 jaar oud zijn, daar het hier zou gaan om een boom geplant ter herdenking van de
honderdjarige anafhankelijkheid van Belgie. Deze boom heeft nag vele jaren voor de boeg; de
zamerlinde is immers een soort met een uitzonderlijk lange levensduur.

Esthetische waarde: Deze zomerlinde aan de zuidkant vande Sint-Vineentiuskerk heeft zieh vrij kunnen
antwikkelen en vertoont een evenwiehtig silhouet. Het is een belangrijk onderdeel van het Everse
landschap.

Gezien am te worden gevoegd bij het besluit an 2 7, t'l!\! 2004
De Minister-Voorzitter van de Brusselse oofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen,
Ruimtelijke Ordeninq, Monumenten en Land ehappen, Stadsvernieuwing en Wetensehappelijk Onderzoek,

De Staatssecretaris voor het Brussel Hoofdstedelijk Gewest, b st met Ruimtelijke Ordening, Monumenten
en Landsehappen en Bezoldigd Verveer van Personen
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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 TILLEUL
A LARGES FEUILLES (TILIA
PLATYPHYLLOS) SIS . PLACE SAlNT-
VINCENT A EVERE.

BIJLAGE II VAN HET BESLUIT VAN DE
BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE
REGERING TOT INSTELLING VAN DE
PROCEDURE TOT INSCHRIJVING OP DE
BEWAARLIJST ALS LANDSCHAP VAN DE
ZOMERLINDE (TILIA PLATYPHYLLOS)
GELEGEN SINT-VINCENTIUSPLAATS TE
EVERE.

DELIMITATION DU SITE AFBAKENING VAN HET LANDSCHAP

Jacques SIMONET

Vu pour etre annexeaI'arrete du

De Staatssecretaris ij het Brussels Hoofdstedelijk .

De ¥' Minister-Voorzitter van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke
besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en
Landschappen, Stadsvernieuwing en
W schappelijk Onderzoek,

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van 27MAI ZODl;.
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Le Ministre-President du Gouverne ent de la
Region de Bruxelles-Capitale, arge des
Pouvoirs locaux, de l'Amenageme t Territoire,
des Monuments et des Sites, d enovati
Urbaine et de la Recherche scien




