
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

Arrete du Gouvernement de fa 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 argente (Tilia
tomentosa) sis au croisement du
boulevard des Invalides et de I'avenue
de l'Eglise Saint Julien it Auderghem.

Le Gouvernement de la Region de
Bruxelles-Capitale,

Vu I'ordonnancedu 4 mars 1993 relative ala
conservation du patrimoine irnmobilier,
notamment I'article7;

Sur la proposition du Minlstre-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 arqente (Tilia
tomentosa)au croisement du boulevard des
Invalides et de ('avenue de l'Eglise Saint
Julien a Auderghem, connu au cadastre de
Auderghem, tere division, section A, 1ere

feuille, (coordonnees Lambert beige .
x=152738, y=167576), en raison de son
interet scientifique et esthetique, precise
dans l'annexe I du present arrete.
La delimitation du site est reprise sur Ie
plan figurant al'annexe II du present arrete.

. Art. 2 - Les conditions partleulieres de
conservationsont 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
prohibes.

b) La pose de panneauxpublicitaires est interdite..

c) L'alJumage de feux est interdit.

d) Le depot et Ie stackage de rnateriaux, debris,
detritus et dechets de toute nature sont prohlbes.

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJ K G EWEST

Besluitvan de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering

Besluit van de Brusselse
·Hoofdstedelij ke Regering tot instelling
van de procedure tot inschrijving op de
bewaarlijst als landschap van de
zilverlinde (Tilia tomentosa) gelegen aan
de krulslng van de Invalidenlaan en Kerk
van Sint Juliuslaan te Oudergem.

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Gelet op de ordonnantie van 4 maart 1993
inzake het behoud van het onroerende
erfgoed, inzonderheid op artikel7;

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 zilverlinde (Tilia tomentosa) gelegen
aan de kruising van de Invalidenlaan en Kerk
van Sint Juliuslaan te Oudergem, bekend
ten kadaster te Oudergem, 1ste afdeling,
sectie A, 1ste blad, (Belgische coordinaten
van Lambert : x=1.52738, y=167576),
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 de aanplantingen en
de fauna en flora of voor de waterkwaliteit zijn
verbaden.

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
verbeden.



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

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

f) Les plaies occaslonnees lars de tailles
.d'entretien ou lors de bris de branches
accidentels, seront 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.

h) Toute nouvelle construction est interdite.

g) Bij onderhoudsbeurten van de boom is elke
ingrijpende snoeibeurt verboden· om het
oorspronkelijk evenwieht van de boom of zijn
gezondheidstoestand niet te verstoren. '

h) Elke nieuwe construetie is verbaden.

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

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

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

Les conditions partlculieres 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'arbre augmente de 2 metres.

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

Bruxelles, 27 t~ Al\ 1004

Pour Ie Gouvernement de la Region
Bruxelles-Capitale,

Le Minlstre-President du Gouvernement d
la Region de Bruxelles-Capitale charge de
Pouvoirs locaux, de l'Arnenaqernent
Territoire, des Monuments et des Sites, de a
Renovation Urbalne et de la Recher e
Scientifique,

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 starn van de
boom als middelpunt en met een straal die
gelijk is aan de straal van de boomkruin
vermeerderd met 2 meter.

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

Brussel, Z7 ttl p;! 2004
Voor de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering,

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

CHANCEL ·
~<>

De aatssecretaris voor het Brussels
Hoofd edelijk Gewest, belast met
Ruimt ijke Ordeninq, Monurnenten en
Landschappen en Bezoldigd Vervoer van
Personen

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



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
ARGENTE (TILIA TOMENTOSA) SIS AU CROISEMENT DU BOULEVARD DES INVALIDES ET DE
L'AVENUE DE L'EGLISE SAINT JULIEN A AUDERGHEM.

. Ref. cadastrale : 1ere division, section A, 1ere feuille, (cooroonnees Lambert beige: x=152738, y=167576).

Localisation :Ce tilleul arqente (Tilia tomentosa) se trouve sur un rond-point au croisement du boulevard
des Invalides et de I'avenue de l'Eglise Saint Julien aAuderghem.

Description sommaire :

Situe sur un espace public, cet exemplaire de tilleul argenta, d'une circonference de 2,89 m, a pu developper
une large couronne d'environ 18 metres d'envergure. (I s'agit d'un arbre cornmernoratf ; if aurait ete plante en
1930 pour rappeler Ie centenaire de t'lndependence de la belgique.

Interet presents par 'Ie bien selon les criteres deflnls a I'article 2,1 0 de I'ordonnance du 4
mars 1993 relative ala conservation du patrimoine immobilier:

Interet sclentlflque :

Le tilleul arpente est une essence que l'on rencontre frequernrnent a Bruxelles. C'est en effet un arbre .
d'ornement particulierernent apprecie en ville du fait de sa resistance a la pollution, Ce tilleul possede des
dimensions prometieuses, et a encore de longues annees devant lui vu qu'iI est encore relativement jeune : iI
aurait ete' plante en 1930 pour comrnernorer Ie centenaire de l'independance de la Belgique. Sa situation au
milieu d'un rond-point lui permettra de se developperencore de nombreuses annees sans trop de gene.

Interet esthetlque :

Localise .au centre d'un rand-point situs sur un boulevard fort frequente, ce magnifique tilleul argente a la
couronne large, syrnetrique 'et fournie constitue reellernent un element paysager de grande valeur dans
ce quartier.

du Territoire, des

Jacques SIMONET

Bruxelles-Capitale charge
,r ' es ersonnes

Le Secretaire d'Etat a la Region
Monumen~~Sttes~duTmns~~~~~~~~~~~~~~~

Vu pour etre annexe a l'arretedu

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



BIJLAGE I VAN HET BESLUIT VAN DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING TOT
INSTELLING VAN DE PROCEDURE TOT INSCHRIJVING OP DE BEWAARLIJST ALS LANDSCHAP
VAN DE ZIVERLINDE (TILIA TOMENTOSA) GELEGEN AAN DE KRUISING VAN DE INVALIDENLAAN
.EN DE SINT-JULIAANSKERKLAAN TE OUDERGEM.

Kadastrale gegevens .: 1steafdeling, sectie A, 1ste blad, (Belgische coordinaten van Lambert: x=152738,
y=167576).

Ligging : Deze zilverlinde (Tilia tomentosa) bevindt zich op een rotonde aan de kruising van de
lnvalidenlaan en de Sint-Juliaanskerklaan te Oudergem.

Beknopte beschrijving :

Deze ziJverlinde, die zich in een openbare ruimte bevindt, heeft een omtrek van 2,89 m en kon een brede
kruin ontwikkelen met een diameter van angeveer 18 meter. Het betreft een herdenkingsboom, die in 1930
geplant zou zijn ter gelegenheid van de honderdjarige onafhankelijkheid van Belgie. .

Belang van het goed volgens de criteria, bepaald in artikel 2, 1° van de Ordonnantle van 4 maart
1993 inzake het behoud van het onroerende erfgoed :

Wetenschappelijke waarde :

De zilverlinde is een boomsoort die veel voorkomt in Brussel. Het is immers een sierboam die erg op prijs
gesteld wordt in de stad omdat hij goed bestand is tegen vervuiling. Dit exemplaar geeft veelbelovende
afmetingen te zien en heeft nag vele jaren voar zich daar het nog een vrij jonge boom is ; hij zou geplant zijn
in 1930 ter gelegenheid van de honderdjarige onafhankelijkheid van Belgie. Doordat hij zich in het midden
.van een rotonde bevindt, kan hij zich nag vele jaren verder antwikkelen zander noemenswaardige hinder te
veroorzaken. . .

Esthetische waarde :

Deze prachtige zilverlinde met een wijde, s metrische en dichte kruin staat op een rotonde aan een
drukke laan en bezit een reele landschapsw arde voor de wijk.

Gezien om te worden gevoegd bij het beslui van

De Minister-Voarzitter van de Brussels Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen,
Ruimtelijke Ordening, Monumenten en La dschappen, Stadsvernieuwing en Wetenschappelijk Onderzoek,

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

Willem DRAPS



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
ARGENTE (TILIA TOMENTOSA) SIS AU
CROISEMENT DU BOULEVARD DES
INVALIDES ET DE L'AVENUE DE L'EGLISE
SAINT-JULIEN A 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
ZILVERLINDE (TILIA TOMENTOSA) GELEGEN
op· DE KRUISING VAN DE INVALIDENlAAN
EN DE SINT-JULIAANSKERKlAAN TE
OUDERGEM

AFBAKENING VAN HET LANDSCHAP

17 ~'lAl ZOOltVu pour etre annexe a l'arrete du ,

BOULE.V.ARD DES· INVALIDES

t/

Gezien am te worden gevoegd bij het besluit van Z7 f"1 Al 1004

Le Ministre-President du Gouvemement de la .De· Minister-Voorzitter van de Brusselse
Region de Bruxelles-Capitale, charg des Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke .
Pouvoirs locaux, de l'Amenagement du T rritoire, besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en

. des Monuments et des Sites, de la ' ovation Landschappen, Stadsvemieuwing en
Urbaine et de la Recherche scientifiqu , Wetenschappelijk Onderzoek,

Jacques SIMONET

De Staatsse etaris bij het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, belast met Ruimtelijke Ord~·If!III"'f-__

SJ't:"t'~~~_MOJClJIl~n~te~nL..!e:!!n. Landschappen en
Vervoer van Person ~

•
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