
REG ION DE BRUXELLES-CAPITALE

Arrete du Gouverner:nent de la Region
de Bruxelles-Capitale

Arrete du Gouvernement de la Region de
Bruxelles-Capitale inscrivant sur la liste
de sauvegarde comme site Ie ginkgo
(Ginkgo biloba) sltue au parc des Muses,
rue Osseghem aMolenbeek-Saint-Jean.

Le Gouvernement de la Region de
Bruxelles-Capitale,

Vu Ie Code bruxellois de l'Amenagement
du Territoire, Titre V, De la Protection du
Patrimoine Immobilier, notamment I'article
210 ;

Vu t'arrete du Gouvernement de la Region
de Bruxelles-Capitale du 2 fevrier 2006
entamant la procedure d'inscription sur la
liste de sauvegarde comme site du ginkgo
(Ginkgo biloba) situe au parc des Muses, rue
Osseghem aMolenbeek-Saint-Jean ;

Considerant que Ie College des
Bourgmestre et Echevins de Molenbeek
Saint-Jean, par ailleurs proprietaire du pare,
n'a pas ernis d'observations ;

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

Arrete:

Article 1er - Est inscrit sur la liste de
sauvegarde comme site Ie ginkgo (Ginkgo
biloba) situe au pare des Muses, rue
Osseghem a Molenbeek-Saint-Jean, connu
au cadastre de Molenbeek-Saint-Jean, same

. division, section 0, 3eme feuille, parcelle 228
f (partie), (coordonnees Lambert beige: x=
146338, y= 171564), 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 a I'annexe II du present arrete.

- , -

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering

Besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering tot inschrijving
op de bewaarlijst als landschap van de
ginkgo (Ginkgo biloba) gelegen in het
Muzenpark, Osseghemstraat te Sint-Jans
Molenbeek.

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Gelet op de Brussels Wetboek van de
Ruimtelijke Ordening, Titel V, Bescherming
van het onroerend erfgoed, inzonderheid op
artikel210 ;

Gelet op het besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering van 2 februari
2006 houdende instelling van de procedure
tot inschrijving op de bewaarlijst als
landschap van de ginkgo (Ginkgo biloba)
gelegen in het Muzenpark, Osseghemstraat
te Sint-Jans-Molenbeek ;

Overwegende dat het College van
Burgemeester et Schepenen van Sint-Jans
Molenbeek, die ook eigenaar is van het
park, geen opmerkingen heeft gemaakt ;

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

Besluit:

Artikel 1 - Wordt ingeschreven op de
bewaarlijst als landschap de ginkgo
(Ginkgo biloba) gelegen in het Muzenpark,
Osseghemstraat te Sint-Jans-Molenbeek,
bekend ten kadaster te Sint-Jans
Molenbeek , 6de afdeling, sectie 0, 3de blad,
pereeel 228 f (deel) (Belgische coordinaten
van Lambert : x= 146338, y= 171564),
wegens zijn wetenschappelijke en
esthetische waarde, zeals 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.
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a) L'utilisation, I'entreposage, ou la fabrication de
substances nocives au developpernent et a la
croissance de la faune et de la flore ou nuisibles a
la qualite des eaux sont prohibes.

a) Het gebruik, de opslag of de aanmaak van
stoffen die schadelijk kunnen zijn voor de
ontwikkeling en de groei van de fauna en flora of
voor de waterkwaliteitzijn verboden.

b) L'allumage de feux est interdit. b) Het aansteken van vuur is verboden.

c) Le depot et Ie stockage de materiaux, debris,
detritus et dechets de toute nature sont prohibes,
hormis Ie mulch vise au point suivant.

c) Het storten en de opslag van materialen,
puln, huisafval en afval van eender welke aard
is verboden, met uitzondering van de in het
volgende punt besproken mulch.

d) Par mulch, on entend tout materiau
organique sain provenant de tonte ou d'elaqaqe,
comme les feuilles mortes, la sciure de bois ou
copeaux, rnis en place a la surface du sol en
couches de faible epaisseur (pas plus de 5 ern),
afin d'en arnellorer la qualite. On veillera a ce
que Ie collet de I'arbre n'en soit pas couvert.

d) Met mulch wordt elk gezond organisch
materiaal bedoeld afkomstig van maaien of
snoeien, zoals dode bladeren, zaagsel of
houtkrullen, dat op de grond wordt gestrooid in
een dunne laaq (niet meer dan 5 cm) om de
kwaliteit van de bodem te verbeteren. Er moet
op worden toegezien dat de kraag van de boom
er niet mee wordt bedekt.

e) L'emprise au 501 de sa couronne devra etre
svrnbotisee, dans la mesure du possible, par des
barrieres fixes infranchissablespar Ie pubnc.

e) De grondinname van de kruin moet in de
mate van het mogelijke worden aangegeven
door een vaste schutting waar het publiek niet
voorbij kan.

f) L'entretien normal de I'arbre (enlevernent
des branches rnortes, cassees, soins aux plaies)
est obligatoire. On definit I'entretien normal par la
taille des branches mortes ou blessees et dont Ie
diarnetre de la section a leur insertionne depasse
pas 12 cm.

g) Tout deblais et remblais est interdit.

f) Het gewoon onderhoud van de bomen (het
verwijderen van dode of gebroken takken, het
verzorgen van de beschadigde plekken) is
verplicht. Gewoon onderhoud wordt gedefinieerd
als het snoeien van dode of beschadigde takken
waarvan de diameter van de doorsnede bij de
aanhechting niet groter is dan 12 cm.

g) Afgravingen en ophogingenzijn verboden.

Bruxelles, 17 JAN, 2·008

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

HoofdstedelijkeBrusselse

Brussel,

Voor de
Regering,

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

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

1 7 JAN. 2008

Pour Ie Gouvernement de la Region de
Bruxelles-Capitale,

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
Developpernent,

Copie crrtit"ii'c .conforrne
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ANNEXE I A L'ARRETE DU GOUVERNEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
INSCRIVANT SUR LA LISTE DE SAUVEG~RDE COMME SITE LE GINKGO (GINKGO BILOBA) SITUE
AU PARC DES MUSES, RUE OSSEGHEM A MOLENBEEK-SAINT-JEAN.

Ref. cadastrale : 6erne division, section 0, 3erne feuille, parcelle 228 f (partie), (coordonnees Lambert beige:
x= 146338, y= 171564), .

Localisation : Ce ginkgo se situe dans Ie pare des Muses, rue Osseghem aMolenbeek-Saint-Jean.

Description sommaire : II s'agit d'un exemplaire tout a fait exceptionnel de ginkgo: il possede une
circonference de 390 ern, pour une hauteur d'environ 18 metres. Sa couronne s'etend sur un diametre
approximatif de 18 metres, et iI serait age de 150 ans.

Interet presente par Ie bien selon les criteres deflnis it I'article 206, 10 du Code bruxellois de
I'amenagement du territoire :

Interet scientifique: Ce ginkgo, essence peu frequents a Bruxelles, presente des dimensions
exceptionnelles puisqu'il est Ie plus gros exemplaire recense ace jour pour la Region avec une circonference
de pres de 4 metres. II fait partie d'une ancienne « carnpaqne » que la commune a acquise en 1922 pour en
faire un parc public et il serait age de plus de 150 ans. II s'agit donc d'un arbre mature qui necessite un suivi
requlier de son etat sanitaire. II presents un ancrage et une securite mecanique suffisante que pour pouvoir
etre maintenu de nombreuses annees encore.

Interet esthetique : Cet exemplaire de ginkgo presente une silhouette interessante: son trone, court et
puissant, supporte .une couronne faite de branches charpentieres sinueuses reparties de maniere equllibree.
Le tronc presents en outre de nombreux contreforts, en reaction a la degradation du bois de cceur.

Vu pour etre annexe a l'arrete du 1,7 JAN, 2008

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 developpernent ;

Charles PICQUE
-onforrne
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BIJLAGE I VAN HET BESLUIT VAN DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING TOT
INSCHRIJVING OP DE BEWAARLIJST ALS LANDSCHAP VAN DE GINKGO (GINKGO BILOBA)
GELEGEN IN HET MUZENPARK, OSSEGHEMSTRAAT TE SINT-JANS-MOLENBEEK

Kadastrale gegevens : 6de afdeling, seetie 0, 3de blad, perceel 228 f (deel) (Belgische coordinaten van
Lambert: x= 146338, y= 171564).

Ligging: Deze ginkgo bevindt zich in het Muzenpark, Osseghemstraat in Sint-Jans-Molenbeek.

Beknopte beschrijving: Het gaat om een werkelijk uitzonderlijk exemplaar van de ginkgo: hij heeft een
omtrek van 390 em en is ongeveer 18 meter hoog. De krcon heeft een diameter van ongeveer 18 meter. De
boom zou 150 jaar oud zijn.

Selang van het goed volgens de criteria, bepaald in artikel 206, 10 van het Brussels Wetboek voor
Ruimtelijke Ordening :

Wetenschappelijke waarde: Deze ginkgo, een weinig voorkomende soort in Brussel, heeft uitzonderlijke
afmetingen aangezien hij het dikste tot op heden ge·inventariseerde exemplaar is vcor het Gewest met
een omtrek van bijna 4 meter. Hij maakt deel uit van een voormaliq 'veld" dat de gemeente in 1922
aankocht om er een cpenbaar park van te maken en zou meer dan 150 jaar cud zijn. Het gaat dus om
een volgroeide boom die een regelmatige follow-up van zijn gezondheidstoestand nodig heeft. Hij is
stevig geworteld en is in een voldoende veilige meehanische staat om nog talrijke jaren behouden te
blijven.

Esthetische waarde: Dit exemplaar van de ginkgo heeft een interessant silhouet: de korte en stevige
starn ondersteunt een kruin met kronkelige gesteltakken die evenwichtig verdeeld zijn. De starn vertoont
bovendien talrijke uitlopers, als reactie op de aantasting van het kernhout.

Gezien am te worden gevoegd bij het besluit van 1 7, JAN. 2008
De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen,
Ruimtelijke Ordening, Monumehten en Landschappen, 8tadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid
en Ontwikkelingssamenwerking,

nforrnc
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ANNEXE II A L'ARRETE DU BIJLAGE II VAN HET BESLUIT VAN DE
GOUVERNEMENT DE LA REGION DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE
BRUXELLES-CAPITALE INSCRIVANT SUR REGERING TOT INSCHRIJVING OP DE
LA LISTE DE SAUVEGARDE COMME SITE BEWAALIJST ALS LANDSCHAP VAN DE
LE GINKGO (GINKGO BILOBA) SITUE AU GINKGO (GINKGO BILOBA) GELEGEN OP
PARe DES MUSES A MOLENBEEK-8AINT- DE MUZENPARK TE SINT-JANS-
JEAN MOLENBEEK

DELIMITATION DU SITE AFBAKENING VAN HET LANDSCHAP

Vu pour etre annexe a I'arrete du

1 7 JAN. 2008
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 developpernent,

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van

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

Charles PICQUE

Voor cells \ d afschrift




