
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

Arrete du Gouvernement de la Region
de Bruxelles-Capitale

Arrete du Gouvernement de la Region de
Bruxelles-Capitale entamant la procedure
d'inscription sur la liste de sauvegarde
comme site du Saule blanc (Salix alba)
sis it I'angle du Sentier du Broeck et de
la rue du Broeck (a cote du n051) it
Berchem-8ainte-Agathe.

Le Gouvernement de la Region de
Bruxelles-Capitale,

Vu l'ordonnance du·4 mars 1993 relativeala
conservation OU patrimoine immobilier,
notamment I'article7;

Sur Ia proposition du Ministre-President 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 Iiste de sauvegarde
comme site du Saule blane (Salix alba) sis
a I'angle du Sentier du Broeck et de la rue
du Broeck (8 cote du n051) a Berchem
Sainte-Agathe, eonnu au cadastre de
Berehem-Sainte-Agathe, 1ere division,
section A, 3eme feuille, parcelle n° 189 b
(coordonnees Lambert beige : x=144388,
y=172634), 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 8 l'annexe II du present arrete.

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

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

b) La pose de panneaux publicitaires est interdite.

c) L'allumage de feux est interdit.

d) Le depot et Ie stockage de materiaux, debris,
detritus et cechets de toute nature sont prohloes.

B·RUSSELS HOOFDSTEDELIJK 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
Schietwilg (Salix alba) gelegen op de
hoek van Broeckweg en de Broeckstraat
(naast de nr 51) te Sint-Agatha-Berchem.

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Gelet op de ordonnantie van 4 rnaart 1993
inzake het behoud van het onroerende
erigoed, 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:

Artikel1 - Wordt ingesteld de procedure tot
inschrijving op de bewaarlijst als landschap .
van de Schietwilg (Salix alba) gelegen op de
hoek van Broeekweg en de Broeckstraat
(naast de nr 51) te Sint-Agatha-Berchem,
bekend ten kadaster te Sint-AJ1atha
Berchem , 1ste afdeling, sectie A, 3d blad,
perceel nr 189 b (Belgische coordinaten van
Lambert : x=14388, y=172634), 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
verboden.

b) Het plaatsen van reclameborden is verboden.

c) Het aansteken van vuur is verboden.



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

f) Les plaies occastomees lors de tailles
d'entretien au lors de bris de branches
accidentels, seront recouvertes par un mastic
cicatrisant.

e) Het gew90n onderhoud van de boom (het
verwijderen van dade of gebroken takken, .het
verzorgen van de beschadigde plekken) is
verplicht.

f) Het is verplicht de snaeiwonden 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 rarbre, toute
forme dtelagage strict est prescrite de facon ane
pas compromettre l'equillbre initial de l'arbre alnsi
que son etat sanitaire.

g) Bij ondarhoudsbeurten van de .boom is elke
ingrijpende snoeloeurt verboden em het.
oorspronkelijk evenwicht van de boom of zijn
gezondheidstoestand niet te verstoren.

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

l) Toute installation quelconque, en ce compris les
roulottes et caravanes est prohibee,

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

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, 27 ~'1 A! 2004

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering,

De Minister-Voorzitter van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering, belastmet
Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke
Ordening, Monumenten en
Landschappen, Stadsvernieuwing en
Wetensc~appelijk Onderzoek,

Willem DRAPS

Cople certifi.. Conform.

Voor••neJuidend .fach,'ft

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

Bruxelles, Z7 ~1 AI 2004

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

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

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

Pour Ie Gouvernement de la Region de
Bruxelles-Capitale,

Le Ministre-President du Gouvernementd
la Region de Bruxelles-Capitale charge de

. Pouvoirs locaux, de l'Arnenaqement
Territoire, des Monuments at des Sites, de a
Renovation Urbaine et de la Racher e
Scientifique, .



ANNEXE I AL'ARRETE DU GOUVERNEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE ENTAMANT
LA PROCEDURE DJINSCRIPTION SUR LA LISTE DE SAUVEGARDE COMME SITE DU SAULE BLANC
(SALIX ALBA) SIS A L'ANGLE DU SENTIER DU BROECK ET DE LA RUE DU BROECK (A COTE DU
N° 51) A BERCHEM-SAINTE-AGATHE.

Ref. cadastrale : 1ere division, section A, 3eme feuille, parcelle n° 189 b (coordonnees Lambert beige:
x=144388, y=172634).

Localisation :Ce saule blanc (salix alba) sa trouve a I'angle du sentier du broeck et de la rue du broeck
(a cote du n° 51) aberchem-sainte-agathe.

Description sommaire;

Ce magnifique saule blanc de 527 em de circonference deploie sa couronne sur 16 m de diametre pour une
hauteur estimee a18 m. Sa situation et son impact visuel sont tout afait remarquables.

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

Interet scientifique :

Cet individu aux dimensions particulierernent exceptionnelles est Ie plus gros des saules blancs bruxellois. II
est tnteressant de rencontrer un exemplaire qui presente un fat bien distinct car, habituellement, les
representants spontanes de cette espece sont fourchus tres bas, voire des cepees. Les saules blancs sont Ie
plus grand des sautes. lis sont communs a l'etat sauvage dans toute l'Europe, en Afrique du nord et dans
l'Asie ternperee, Cet arbre est frequemment cultlve aux bard des eaux. Son bois souple, leger et elastique
peut etre utilise en papeterie.

Interet esthetique :

Ce Saule blanc monumental, en plus de sa circonterence, beneficle d'un impact visuel important. Situe au
coin de la rue du Broeck 'et du sentier du meme nom, iI trone au milieu d'une basse-cour. Le tout donnant au
aspect rustique particulierernent inattendu dans les rues de notre capitale. Son fOt imposant se divise en
deux parties qui s'etalent pour former une couronne typique de l'espece. Le nom de cette espece provient de ,
la couleur gris-blanchatre de ses feuilles recouvertes de poils soyeux. La silhouette du saule blanc est
typique : une cime formee de nornbreux rameaux dresses. Souvent etete pour la production de jeunes
rameaux utilises en vannerie, Ie tronc s'epalsslt en hauteur et se creuse sous I'action des agents exterleurs,
lui conferant une toute autre silhouette (saule "tetard")

Vu pour etre annexe a I'arrete du Z7' r~ Pt I Z04

Le Mlnistre-President du Gouvernement de a Region de Bruxelles-Capitale charge des Pouvoirs locaux, de
l'Amenagement du Territoire, des Monu ants et Sites, de la Renovation Urbaine et de la Recherche
Scientflque,

Le Secretaire d'Etat a la Region de Bruxelles-Capitale charge de l'Arnenaqernent du Territoire, des
Monuments et Sites et du Transsc emunere des personnes,

Co,.. certm6. Conforme

Vo.' ••n~luid.nd afschrlft



BIJLAGE I VAN HET BESLUIT 'VAN DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING TOT
INSTELLING VAN DE PROCEDURE TOT INSCHRIJVING OP DE SEWAARLIJST ALS LANDSCHAP
VAN DE SCHIElWlLG (SALIX ALBA) GELEGEN OP DE HOEK VAN DE BROEKWEG EN DE
BROEKSTRAAT (NAAST HET NR. 51) TE SINT-AGATHA-BERCHEM.

Kadastrale gegevens : 1ste afdeling, sectie A, 3de blad, perceel nr. 189 b (Belgische coordlnaten van
Lambert: x=144388, y=172634) .

. Ligging: Deze schietwilg (salix alba) bevindt zich op de hoek van de Broekweq en de Broekstraat (naast het
nr. 51) te Sint-Agatha-Berchem. .

Beknopte beschrijving :

Deze prachtige schietwilg met een omtrek van 527 em heeft een kruindiameter van 16 m ; zijn hoagte wordt
op 18 m geschat. Zijn ligging en visuele impact zijn zeer opmerkelijk.

Belang van hat 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 :

Dit exemplaar met uitzonderlijke afmetingen is de grootste schietwilg in Brussel. Het is interessant bmwille
van zijn duidelijk onderscheiden starn, daar de spontaan gegroeide exemplaren van deze soort geweonlijk
een zeer laag opsplitsende of zelfs stronkvormige starn hebben. De sehietwilg is de groetste wilgensoort. Ze
komen in het wild voor in heel Europa, Noord-Afrika en de gebieden met een gematigd klimaat in Azie. Deze
boom wordt vaak geplant langs waterkanten. Zijn soepel, licht en elastisch hout kan gebruikt worden in de
papierindustrie.

Esthetische waarde :

Deze menumentale schietwilg valt niet enkel op door zijn grate omtrek, maar oak doer zijn aanzienlijke
visuele impact Hij verrijst in het midden van een hoenderhof. Dit geeft een rustieke aanblik die men niet zou
verwachten in de straten van onze hoofdstad. De indrukwekkende starn splits in twee en vormt de typisehe
kruin van deze boomsoort. De wetenschappelijke naam vandeze soert (salix alba) verwijst naar de witgrijze
kleur van de bladeren, die bedekt zijn met zijdeaehtige haartjes. Sehietwilgen hebben een typische vorm, met
een kruln gevormd door talrijke opstaande twij . Deze bomen worden vaak getopt om jonge twijgen te
doen ontstaan die gebruikt worden veor vlech ark. De starn wordt dan bovenaan breder en buigt onder
invloed van externe factoren, wat de boom een otaal ander uitzieht geeft (knotwilg).

CHANCELLERIE./
r;"'J .·

/:
Copi. certifie8 conform.

Voor .enslu'dend afachr.ft

De Staatssecretaris voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast m t Ruimtelijke Ordening, Manumenten
en Landschappen en Bezoldigd Vervoer van Personen .

Gezien am te worden gevoegd bij het besluit an 1 7, {\1 A,' ZUD4
De Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, betast met Plaatselijke Besturen,
Ruimtelijke Ordening, Monumenten en L schappen, Stadsvernieuwing en Wetensehappelijk Onderzoek,,



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 SAUlE
BLANC (SALIX ALBA) SIS AU COIN DU
SENTIER DU BROEK ET DE LA RUE DU
BROEK (A COTE DU N° 54) A BERCHEM
SAINTE-AGATHE

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
SCHIETWILG (SALIX ALBA) GElEGEN OP DE
HOEK VAN DE BROE~EG EN DE
BROEKSTRAAT (NAAST HET NR 54) TE SINT
AGATHA-BERCHEM

AFBAKENING VAN HET LANDSCHAP

II iIfI' .

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van Z7 r\1 AI ZnOIl-

De Minister-Voorzitter van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke
besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en
Landschappen, Stadsvemieuwing ' en
OVetenschappelijk Onderzoek,

Copi. certifi.. 0 .
....-"

Voor e.n~lula.nd .f.chrlft

mf
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Vu pour etre annexeal'arrete du

Le Ministre-President du Gouvememen de la
Region de Bruxelles-Capitale, char des
Pouvoirs locaux, de l'Amenagement du rritoire,
des Monuments et des Sites, de la novation
Urbaine et de la Recherche scientifi e J




