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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 tlste
de sauvegarde comme site Ie Pin
sylvestre (Pinus sylvestris) sltue au n°
56, avenue du Bois de Sapins it Woluwe
Saint-Lambert.

Le Gouvernement de la Regio~ 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 octobre 2003
entamant la procedure d'inseription sur la
liste de sauvegarde comme site du Pin
sylvestre (Pinus sylvestris) situs au n056,
avenue du Bois de Sapins aWoluwe-Saint
Lambert ;

Considerant que Ie college des
Bourgmestre et Echevins de Woluwe-Saint
Lambert n'a pas ernis d'observations ;

Considerant que Ie proprietaire n'a pas
emis d'observation dans les delais prescrits
dans l'article 210 §5 duCoBAT;

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

Apres deliberation,

Arrete:
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BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

. Besluitvan de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering

Besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering tot inschrijving
op de bewaarlijst als landschap van de
Grove den (Pinus sylvestris) gelegen
Dennenboslaan nr. 56 te Sint
Lambrechts-Woluwe.

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 van de
Grove den (Pinus sylvestris) gelegen
Dennenboslaan nr. 56 te Sint-Lambrechts
Woluwe;

Overwegende dat het College van
Burgemeester en Schepenen van Sint
Lambreehts-Woluwe geen opmerkingen
heeft uitgebraeht ;

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, .

Na beraadslaging,

Besluit:

Article 1er . - Est inscrit sur la liste de Artikel 1 - Wordt ingeschreven op de
sauvegarde comme site Ie Pin sylvestre bewaarlijst als landschap de Grove den
(Pinus sylvestris) situe au n056, avenue du (Pinus sylvestris) gelegen Dennenboslaan
Bois de Sapins a Woluwe-Saint-Lambert, nr. 56 te Sint-Lambrechts-Woluwe, bekend
connu au cadastre de Woluwe-Saint- ten kadaster te Sint-Lambrechts-Woluwe,
Lambert, 1ere .division, section B, 4eme feuille, 1ste afdeling, sectie 8, 4de blad, perceel nr
parcelle n° 103 Y 20 (partie) (coordonnees 103 Y 20 (deel) (Belgische coordinaten van
Lambert beige : x=155199, y=170457) en Lambert : x=155199, y=170457) wegens
raison de son interet scientifique et zijn wetenschappelijke en esthetische
esthetique, precise dans I'annexe I au ~OOFDS '" _ waarde, zoals nader bepaald in bijlage I
present arrete. 'ffi~'v7>r:;. ' £D~~~ van dit besluit.

# ~
• f ~ ~
~ ~., q \

~I ~) .~..~ •

~ ~~'-1J
~ kAN'::~ '
~ \:iELARIJ

~fW:l>£L~~



La delimitation 'du site est reprise sur Ie
plan figurant a l'annexe II dupresent arrete.

Art. 2 - Les conditions particulieres de
conservation sont 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 panneaux publicitaires est interdite.

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

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

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

f) Lors des operations d'entretien de I'arbre, toute
forme d'elagage strict est proscrite de facon a 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
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 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 de boom is elke
ingrijpende snoeibeurt verboden om het
oorspronkelijk evenwicht van de boom of zijn
gezondheidstoestand niet te verstoren.

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

22 DEC. 2005

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

Bruxelles, 22 DEC. ,005

Pour Ie Gouvernement de la Region de
Bruxelles-Capitale,

Brussel,

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,

2 7 nEC. 2tin~ COp.e certlt.e~ r;ontorfllP

Voor eensluloent afschr.ft



ANNEXE I A L'ARRETE DU GOUVERNEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
INSCRIVANT SUR LA LISTE DE SAUVEGARDE COMME LE PIN SYLVESTRE (PINUS SYLVESTRIS)
SITUE AU N°56, AVENUE DU BOIS DE SAPINS A WOLUWE-SAINT-LAMBERT.

Ref. cadastrale : 1ere division, section B, 4eme feuille, parcelle n° 103 Y20 (partie) (coordonnees
Lambert beige: x=155199, y=170457).

Localisation: Ce pin sylvestre se trouve dans Ie jardin de facade du n056, avenue du Bois de Sapins a
Woluwe-Saint-Lambert.

Description sommaire : Cet arbre remarquable presents une circonference de 2,11 m rnesuree a 1m50
de hauteur. Sa hauteur vaut environ 10 metres, pour une envergure de 11 metres. Sa forme est tout a fait
insolite : son tronc se subdivise en deux branches maitresses coudees. II est bien visible de la voirie.

Interet presente par Ie· bien selon les crlteres definis a I'article 206, 10 du Code bruxellois de
I'amenagement du territoire :

Interet scientifique : Le pin sylvestre est une essence assez rare eo Region de Bruxelles Capitale et cet
individu presents des dimensions exceptionnelles puisqu'il est Ie 2eme plus gros recense a ce jour pour
son espece. Le pin sylvestre est cultive dans Ie centre et Ie nord de l'Europe pour son bois. Ses
bourgeons ont des proprietes antiseptiques, expectorantes, et sudorifiques.

Interet esthetique : Ce pin .se trouve dans Ie jardin de 'facade d'une habitation situee dans un ancien
quartierarbore de Woluwe-Saint-Lambert. Le tronc de cet arbre presente une forme lnsolite : il se tord et
se divise en deux branches .charpentieres principales coudees, Son ecorce rousse et la couleur vert
glauque de ses aiguilles Ie rendent particulierement decoratif.

1 Vu pour etre annexe ararrete du 22 DEC! 2005

Le Ministre-President du Gouvernement de la Region de Bruxelles-Capitale charge desPouvoirs 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 ;



BIJLAGE I VAN HET BESLUIT VAN DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING HOUDENDE
INSCHRIJVING OP DE BEWAARLIJST ALS LANDSCHAP VAN DE GROVE DEN (PINUS SYL VESTRIS)
GELEGEN DENNENBOSLAAN NR. 56 TE SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE.

Kadastrale gegevens : 1ste afdeling, sectie B, 4de blad, perceel nr 103 Y 20 (deel) (Belgische coordinaten
van Lambert: x=155199, y=170457).

Ligging : Deze grove den bevindt zich in de voortuin van het nummer 56 van de Dennenboslaan te Sint
Lambrechts-Woluwe.

Beknopte beschrijving: Deze merkwaardige boom heeft een omtrek van 211 em, gemeten op 1,50 m
heogte. Hij is ongeveer 10 meter hoog en 11 meter breed. Zijn vorm is erg ongewoon: zijn starn splitst
zich in twee gebogen gesteltakken. Hij is goed zichtbaar van op de weg.

Belang van het goed volgens de criteria, bepaald in artikel 206, 1° van het Brussels Wetboek voor
Ruimtelijke Ordening : .

Wetenschappelijke waarde: De grove den is een tamelijk zeldzame soort in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest en dit exemplaar heeft uitzonderlijke afmetingen: volgens de huidige inventaris is hij de op een na
grootste van zijn soort. De grove den wordt in Centraal en Noord-Europa gekweekt voor het hout. De
knoppen hebben antiseptische, slijmoplessende en zweetdrijvende eigenschappen.

Esthetische waarde: Deze den bevindt zich in de voortuin van een woning in een oude boomrijke wijk
van Sint-Lambreehts-Woluwe. De starn van deze boom heeft een ongewone vorm: hij kronkelt zich en
splitst zich in twee gebogen gesteltakken. Zijn rode schors en de grijsgroene kleur van zijn naalden
maken hem bijzonder decoratief.

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 Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid
en Ontwikkelingssamenwerking,

Charles PICQUE

2 7 nEC~ 2005
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ANNEXE II A L'ARRETE DU
GOUVERNEMENT DE LA REGION DE
BRUXELLES-CAPITALE INSCRIVA.NT
SUR LA LISTE DE SAUVEGARDE
COMME SITE DU PIN SYLVESTRE
(PINUS SYL VESTRIS) SITUE AU N°56,
AVENUE DU BOIS DE SAPINS A
WOLUWE-SAINT-LAMBERT

DELIMITATION DU SITE

BIJLAGE II VAN HET BESLUIT VAN DE
BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE
REGERING HOUDENDE INSCHRIJVING
OP DE BEWAARLIJST ALS LANDSCHAP
VAN DE GROVE DEN (~NUS

SYL VESTRIS) GELEGEN
DI;NNENBOSLAANNR. 56 TE SINT
LAMBRECHTS-VVOLUVVE

AFBAKENING VAN HET LANDSCHAP

Vu pour etre annexe a l'arrete du
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, Gezien am te worden gevoegd bij het besluit

van , 22 CECe 2005

Copse certlfie~ r:ontornle

Le Ministre-President du Gouvernement 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
developpement,

Ch

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