
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 liste
de sauvegarde com me site Ie tilleul
argente (Tilia tomentosa) sltue au n069,
avenue Rene Comhaire it Berchem
Sainte-Agathe.

Le Gouvernement de la Region de
Bruxelles-Capitale,

Vu Ie Code bruxellois de l'arnenaqernent du
territoire notamment les articles 210 §6 et
211 ;

Vu l'arrete du Gouvernement de la Region
de Bruxelles-Capitale du 2 oetobre 2003
entamant la procedure d'inscription sur la
liste de sauvegarde comme site du tilleul
argente (Tilia tomentosa) situe au n069,
avenue Rene Comhaire a Berchem-Sainte
Agathe;

Considerant que Ie college des
Bourgmestre et Echevins de Berchem
Sainte-Agathe n'a pas emis d'objections ;

Considerant que Ie proprietaire n'a pas
ernis d'observations dans les delais
prescrits dans I'article 210 §5 du CoBAT ;

Sur la proposition du Ministre-President du
Gouvernement de la Region de Bruxelles
Capitale,

Arrete:
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BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering

Besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering tot inschrijving
op de bewaarlijst als landschap van de
zilverlinde (Tilia tomentosa) gelegen
Rene Comhairelaan nr 69 te Sint-Agatha
Berchem.

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Gelet op het Brussels Wetboek van de
Ruimtelijke Ordening, inzonderheid op
artikelen 210 §6 en 211 ;

Gelet op het besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke · Regering van 2 oktober
2003 houdende instelling van de procedure
tot inschrijving op de bewaarlijst als
landschap van de zilverlinde (Tilia
tomentosa) gelegen Rene Comhairelaan nr
69 te Sint-Agatha-Berchem ;

Overwegende dat het College van
Burgemeester en Schepenen van Sint
Agatha-Berchem geen bezwaar heeft
uitgebracht ;

Overwegende dat de eigenaar geen
opmerkingen heeft meegedeeld binnen de
termijn voorgeschreven in artikel 210 §5
van het BWRO ;

Op de voordracht van de Minister-President
van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Besluit:

Article 1er
- Est inscrit sur la liste de Artikel 1 - Wordt ingeschreven op de

sauvegarde cemme site Ie tilleul argente bewaarlijst als landschap de zilverlinde
(Tilia tomentosa) situe au n069, avenue Rene (Tilia tomentosa) gelegen Rene
Comhaire a Berchem-Sainte-Agathe, connu Comhairelaan nr 69 te Sint-Agatha-
au cadastre de Berchem-Salnte-Aqathe, Berchem, bekend ten kadaster te Sint-
2eme division, section B, 1ere feuille, parcelle Agatha-Berchem, 2de afdeling, sectie B, 1ste

n° 73 k 14 (partie) (coordonnees blad, perceel nr 73 k 14 (deer) (Belgische
Lambert beige : x=145031, y=172238) en coordinaten van Lambert : x=145031,
raison de son interet scientifique et ~.. y=172238) wegens zijn wetenschappelijke
esthetique, precise dans I'annexe I au ~:~tJCfD\_rr;.DlfVJ,' esthetische waarde, zoals nader
present arrete. f,i:;;~ aald in bijlage I van dit besluit.

~j ~

~~ MNS~RI:/J
~~~\.\1t~?~/



La delimitation du site est reprise sur Ie
plan figurant aI'annexe II du present arrete.

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

a) L'utilisation, I'entreposage, ou la fabrication de
substances nocives au developpement 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 panneaux publicitaires est interdite

c) L'allumage de feux est interdit sous I'arbre.

d) Le depot et Ie stockaqe de materiaux, debris,
detritus et dechets de toute nature sont prohibes.

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

1) Lors des operations d'entretien de I'arbre, toute
forme d'etaqaqe strict est proscrite de facon it ne
pas compromettre l'equilibre initial de I'arbre ainsi
que son etat sanitaire.

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
ontwikketingen 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 onder de boom is
verboden.

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

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

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

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

Bruxelles, 22 DEC. 2005

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

Brussel, 22 DECm 2005
Pour Ie Gouvernement de la Region de
Bruxelles-Capitale,

Voor de
Regering,

Brusselse Hoofdstedelijke

Le Ministre-President du Gouvernement de
la Region de Bruxelles-Capitale charge des
Pouvoirs locaux, de I'Amenagement du
Territoire, des Monuments et Sites, de la
Renovation urbaine, du Logement, de la
Proprete publique et de la Cooperation au
developpernent,

De Minister-President van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering, belast met
Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke
Ordening, Monumenten en
Landschappen, Stadsvernieuwing,
Huisvesting, Openbare Netheid en
Ontwikkelingssamenwerking,

Cople certifiee conforme

Voor eensluident afschrift



ANNEXE I A L'ARRETE DU GOUVERNEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
INSCRIVANT SUR LA LISTE DE SAUVEGARDE COMME SITE LE TILLEUL ARGENTE (TILIA
TOMENTOSA) SITUE AU N°69 AVENUE RENE COMHAIRE A BERCHEM-SAINTE-AGATHE.

Ref. cadastrale: Berchem-Sainte-Agathe, 2eme division, section B, 1ere feuille, parcelle n° 73 k 14 (partie)
(coordonnees Lambert beige: x=145031, y=172238).

Localisation :' Ce tilleul se trouve dans Ie jardin du n069, avenue Rene Comhaire aBerchem-Ste-Agathe.

Description sommaire : Ce tilleul arqente presente une circonference a 1m50 du sol avoisinant les 4
metres. II rnesure environ 20 metres de haut, pour une envergure o'a peu pres 15 metres.

Interet presente par Ie bien selon les criteres definis a I'article 206, 1° du Code bruxellois de
I'amenagement du territoire :

Interet scientifique : Originaire de Hongrie, introduit en Europe du Nord en 1767, Ie tllleul arqente est
une essence ornementale particulierernent utilisee en milieu urbain car plus resistante al'atmosphere des

. villes et moins attaque par certains .acariens. On Ie rencontre frequernment a Bruxelles. Cet individu
presents-,des dimensions exceptionnelles puisqu'il fait partie des dix plus gros recenses a ce jour pour
cette espece en Region bruxelloise. Son age depasse Ie steele. Le tilleul arqente est une essence
mellifere, bien qu'elle peut empoisonner les abeilles dans certains cas.

Interet esthetlque : Ce magnifique tilleul arqente est situe dans une commune de la seconde couronne,
dans un quartier qui comporte.encore assez bien de verdure. Ce tilleul au tronc massif, bien qu'ayant ete
fortement taille iI y a pres de 40 ans, a reforme une cime en dome typique des vieux specimens car il
possede encore beaucoup de vigueur. Les feuilles sont pourvues de poils blanc cotonneux tres denses
sur leur face interieure, ce qui Ie rend particulierernent decoratif,

Vu pour etre annexe a l'arrete du 2, '2 DEC. 2005

Le Mlnistre-President du Gouvernement de la Region de Bruxelles-Capitale charge des Pouvoirs locaux, de
l'Arnenaqernent du Territoire, des Monuments et Sites, de la Renovation urbaine, du Logement, de la
Proprete publique et de la Cooperation au developpernent ;

Charles PICQUE

Cople certifiee contornl€

Voor eensluident afschr,ft



BIJLAGE I VAN HET BESLUIT VAN DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING TOT
INSCHRIJVING QP DE BEWAARLIJST ALS LANDSCHAP VAN DE ZILVERLINDE (TILIA TOMENTOSA)
GELEGEN RENE COMHAIRELAAN NR 69 TE SINT-AGATHA-BERCHEM.

Kadastrale gegevens : Sint-Agatha-Berchem, 2de afdeling, seetie B, 1ste blad, pereeel nr 73 k -14 (deel)
(Belgisehe co6rdinaten van Lambert: x=145031, y=172238).

Ligging : Deze lindeboom bevindt zich in de tuin van nr. 69 in de Rene Comhairelaan te Sint-Agatha
Berehem.

Beknopte beschrijving: Deze zilverlinde heeft een omtrek van bijna 4 metergemeten op 1m50 vanaf de
grond. De boom is ongeveer 20 meter hoog en ongeveer 15 meter breed. -

Betang van het goed volgens de criteria, bepaatd in artikel 206, 1° van het Brussels Wetboek voor
Ruimtelijke Ordening :

Wetenschappelijke waarde : De zilverlinde is afkomstig uit Hongarije en werd in Noord-Europa ingevoerd
in 1767. Het gaat om een sierboom die vooral in stedelijke omgevingen gebruikt wordt omdat deze soort
beter bestand is tegen de stadslucht en minder aangetast wordt door bepaalde mijten. Deze soort komt
veel voor in Brussel. Het betrokken exemplaar is uitzonderlijk qua afmetingen en behoort tot de tien
grootste van deze soort die tot op heden geregistreerd werden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De
boom is meer dan honderd jaar oud. De zilverlinde is een honinggevende boomsoort, die evenwel de
bijen kan vergiftigen in bepaalde gevallen.

Esthetische waarde : Deze prachtige zilverlinde bevindt zich in een gemeente van de tweede kroon, in
een wijk met nag vrij veel groen. Deze boom met een massieve starn werd zowat 40 jaar geleden
ingrijpend gesnoeid, maar heeft opnieuw een kruin ontwikkeld met de typische koepelvorm van de oude
exemplaren ; deze boom is immers nog zeer levenskrachtig. De bladeren zijn aan de onderzijde erg dieht
begroeid met witte, katoenachtige haartjes, wat de boom een bijzonder deeoratief karakter verleent.

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van

De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen,
Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landsehappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid
en Ontwikkelingssamenwerking,

Cop.e certifiee contorme

Voor eensluident afschr,'r



ANNEXE II A L'ARRETE DU
GOUVERNEMENT DE LA REGION DE
BRUXELLES-CAPITALE INSCRIVANT
SUR LA LISTE DE SAUVEGARDE
COMME SITE LE TILLEUL ARGENTE
(TILIA TOMENTOSA) SITUE AU N°69,
AVENUE RENE COMHAIRE A
BERCHEM-SAINTE-AGATHE

DELIMITATION DU SITE

BIJLAGE II VAN HET BESLUIT VAN DE
BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE
REG~RING HOUDENDE
INSCHRIJVING OP DE BEWAARLIJST
ALS LANDSCHAP VAN DE
ZILVERLINDE (TILIA TOMENTOSA)
GELEGEN RENE COMHAIRELAAN NR
69 TE SINT-AGATHA-BERCHEM

AFBAKENING VAN HET LANDSCHAP

Vu pour etre annexe a l'arrete du

2 2 DEC. Z005
Gezien om te worden gevoegd bij het besluit

van 22 DEC. 2005
De Minister-President van de Brusselse
Hoefdstedelijke Regering, bevoegd voor
Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening,
Monumenten en Landsch ppen,
Stadsvernieuwing, Huisvesting, 0 nbare
Netheid en OntwikkeJingssamenwerki g,

Le Ministre-President du G.ouvernement de
la. Region de Bruxelles-Capitale, charge des
Pouvoirs locaux, de l'Amenagement du
Territoire,des Monuments et Sites, de la
Renovation urbaine, du Logement, de la
Proprete publique et de la Cooperation au
developpernent, ~\'~OOfO~~.V1i .
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Op.e certifiee contorme

Voor eenstuident afschr.ft


