
l\flNISTERE DE LA REGION DE
BRUXELLES-CAPITALE

ARRETE DU GOUVERNEMENT DE
LA REGION DE BRUXELLES
CAPITALE INSCRIVANT SUR LA
LISTE DE SAUVEGARDE COMME
SITE LE PARC DES ETANGS A
ANDERLECHT.

Le Gouvernement de la Region de
Bruxelles-Capitale,

Vu l'ordonnance du 4 mars 1993 relative a
la conservation du patrimoine immobilier,
notamment les articles 7§6 et 8;

Vu l'arrete du Gouvernement de la Region
de Bruxelles-Capitale du 23 mars 1995
entamant la procedure d'inscription sur la
liste de sauvegarde comme site du pare des
Etangs aAnderlecht;

Considerant que Ie College des
Bourgmestre et Echevins d' Anderlecht n'a
pas emis d'observations;

Sur la proposition du Ministre de la Region
de Bruxelles-Capitale charge des Pouvoirs
locaux, de I'Emploi, du Logement et des
Monuments et Sites,

l\flNISTERIE VAN BET BRUSSELS
HOOFDSTEDELUK GEWEST

BESLUIT VAN DE BRUSSELSE
HOOFDSTEDELDKEREGERlNGTOT
INSCHRIJVING OP DE
DEWAARLIJST ALS LANDSCHAP
VAN HET VIJVERPARK TE
ANDERLECHT.

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Gelet op de ordonnantie van 4 maart 1993
inzake het behoud van het onroerende
erfgoed, inzonderheid de artikels 7§6 en 8;

Gelet op het besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering van 23 maart
1995 houdende instelling van de procedure
tot inschrijving op de bewaarlijst als
landschap van het Vijverpark te Anderlecht;

Overwegende dat het college van
burgemeester en schepenen van Anderlecht
geen opmerkingen heeft gemaakt;

Op de voordracht van de Minister belast
met Plaatselijke Besturen, Tewerkstelling,
Huisvesting en Monumenten en
Landschappen,



ARRETE:

Article 1 - Est inscrit sur la lisle de
sauvegarde cornrne site, Ie pare des Etangs,
connu au cadastre d' Anderiecht, 7eme
division, section F, Iere feuille, parcelles
85f, 80g, 72d, 72e, 72/7, 72/2,72/5, 72/6,
72/8, 72/3, 72/4, 49f(partie) et Serne
division, section H, Seme feuille, parcelles
281e, 751a, 746w2, 283a en raison de son
interet scientifique et esthetique, precise
dans la notice annexee au present arrete.

La delimitation du site est reprise sur Ie
plan annexe au present arrete.

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

a) L'utilisation, l' entreposage ou la
fabrication de substances nocives au
developpement et a Ia croissance des
plantations, de la faune et de la flore ou
nuisibles a la qualite des eaux sont
prohibees,

b) La pose de panneaux publicitaires est
interdite.

c) Toute installation quelconque, en ce
compris les roulottes et caravanes mais a
l' exception des cabanes de chantiers ou lors
de manifestations culturelles temporaires,
est prohibee.

BESLUIT:

Artikel 1 - Wordt ingeschreven op de
bewaarlijst als landschap, het Vijverpark,
bekend ten kadaster te Anderlecht, 7de
afdeling, sectie F, lste blad, percelen 85f,
80g, 72d, 72e, 72/7, 72/2, 72/5, 72/6,
72/8, 72/3, 72/4, 49f(deel) en 8ste
afdeling, sectie H, 5de blad, percelen 281e,
751a, 746w2, 283a wegens zijn
wetenschappelijke en esthetische waarde,
zoals nader bepaald in de bijlage van dit
besluit.

De atbakening van het landschap wordt
aangeduid op het plan bijgevoegd bij dit
besluit.

Art. 2 De bijzondere
behoudsvoorwaarden zijn de voIgende :

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

b) Het plaatsen van reclarneborden is
verboden.

c) De plaatsing van om het even welke
installatie, hierbij inbegrepen woonwagens
en caravans, met uitzondering van
werkhuisjes of tijdelijke uitrustingen voor
culturele evenementen, is verboden.



d) Le depot et Ie stockage de materiaux,
debris, detritus et dechets de toute nature (a
l'exception d'une aire de compostage) sont
prohibes,

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

d) De opslag en bewaring van materialen,
het storten van huisafval, vuilnis en afval
van eender welke aard (met uitzondering
van een compostplaats) is verboden.

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

Bruxelles, Ie 17-~09te 1998 Brussel, 17-09- 1998
Par Ie Gouvernement de la Region de
Bruxelles-Capitale,

Le Ministre-President du Gouvernement de
la Region de Bruxelles-Capitale et Ministre
des Pouvoirs locaux, de 1'Emploi, du
Logement et des Monuments et Sites,

Door de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering,

De Minister-Voorzitter van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering en Minister van
Plaatselijke Besturen, Tewerkstelling,
Huisvesting en Monumenten en
Landschappen,

Nadine SOUGNE

GRBe • Chancetlerie BHR ... Ken

./



ANNEXE I A L'ARRETE DU GOUVERNEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
INSCRIVANT SUR LA LISTE DE SAUVEGARDE COMME SITE LE PARC DES ETANGS A
ANDERLECHT.

Localisation: ce pare est delimite par Ie boulevard Maurice Careme, le ·Ring et I'avenue Marius Renard.

Superficie approximative : 9 ha

Description sommaire :

Cree dans les annees soixante par la regie fonciere d'Anderlecht, ce pare se presente SOllS la forme d'une large
bande de terrain eomprenant une succession de plans d'eau ceintures de vegetation naturelle. Outre les tres
nombreux saules blanes qui ponctuent les berges, on remarquera egalement la presence de plusieurs saules
pleureurs, d'aubepines ainsi que plusieurs varietes decoratives d'erables, Certains saules blancs acquierent, de
par leur feuillage tres decoratif et leur presence au bord de I' eau, une valeur decorative digne des essences
exotiques les plus omementales. Le site occupe Ie fond de la vallee du Neerpeedebeek qui prolonge son cours
au travers de la zone rurale de Neerpeede.

L'amenagement de ce pare est typique des annees soixante avec ses larges chemins en dolomie, son mobilier,
ses aires de jeux mais egalement par les principes urbanistiques de zonation qui I'ont cree, En effet, les abords
du pare se partagent entre de hauts buildings dans la verdure, des infrastructures commerciales et scolaires ainsi
que des logements unifamiliaux.

Les berges des etangs, sans etre natureIIes, presentent une vegetation caracteristique constituee d'especes
typiques des plans d'eau brabancon comme Ie jonc des chaisiers, la sagittaire, Ie nenuphar jaune, Ie plantain
aquatique, I'epilobe hirsute, le jone epars, l'iris jaune des marais, Ie roseau et la massette.

L'ensemble des plans d'eau est colonise par de nombreux oiseaux aquatiques.

Interet presente par Ie bien selon les criteres definis it I' article 2, lOde I' ordonnance du 4 mars 1993
relative it la conservation du patrimoine immobilier :

L'interet scientifigue est du ala presence particulierement frappante d'essences arborees de grande qualite du
point de vue des ports mais egalement par la presence de berges d'etangs colonisees par une vegetation
remarquable typique du Brabant ainsi que d'etangs abritant une interessante population d'oiseaux aquatiques.

L'interet esthetigue est du aIa composition soignee de ce pare et par la presence d'une scenographic originate
axee sur nne chaine d'etangs aux berges abondamment plantees,

Vu pour etre annexe a I'arrete du
17 -09- 1998

I
rrnelcerti r:

Le Ministre-President charge des Pouvoirs Iocaux, de I'Emploi, du Logement et des Monuments et Sites



BULAGE I BU HET BESLUIT VAN DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELUKE REGERING TOT
INSCHRIJVING OP DE BEWAARLUST ALS LANDSCHAP VAN HET VUVERPARK TE ANDERLECHT.

Ligging : tussen de Maurice Caremelaan, de ring en de Manus Renardlaan.

Oppervlakte bij benadering : 9 ha

Beknopte beschrijving :

Dit park werd aangelegd in de jaren zestig door de grondregie van de gemeente Anderlecht. Het gaat om een
brede strook grond waar watervlakten met inheemse vegetatie elkaar opvolgen. Behalve een aanzienlijke
hoeveelheid schietwilgen aan de oevers, treffen we er ook tal van treurwilgen aan, meidoorns en verschillende
decoratieve variaties esdoorns. Sommige schietwilgen krijgen, danlczij hun erg decoratief bladwerk en hun
aanwezigheid aan de rand van het water, een decoratieve waarde die deze van de meest omamenteleuitheemse
soorten evenaart. Het park bevindt zich op de bodem van de vallei van de Neerpedebeek, die haar loop voortzet
door de landelijke zone van Neerpede.

De brede wandelwegen van dolomiet, het meubilair en de speelpleinen maar ook de stedenbouwkundige
zoneringsprincipes die aan de basis van het landschap liggen, zijn typisch voor de jaren zestig. De omgeving
van het park bestaat immers uit afzonderlijke zones hoge, door groen omgeven flatgebouwen, commerciele
constrocties, schoolinfrastructuur en eengezinswoningen.

Hoewel de beplanting aan de oevers van de vijvers met natuurlijk is, vertoont ze toch een typische vegetatie met
soorten die eigen zijn aan Brabantse watervlakten zoals mattenbies, pijlkruid, gele waterlelies, waterweegbree,
harig wilgeroosje, pitrus, gele moerasiris, riet en lisdodde.

De watervlakten worden bevolkt door talrijke watervogels.

Waarde van het goed volgens de maatstaven zoals bepaald in artikel2, 10 van de ordonnantie van 4 maart
1993 inzake het behoud van het onroerende erfgoed :

De wetenschappelijke waarde ligt in de bijzonder opvallende aanwezigheid van uiteenlopende boomsoorten met
een kwalitatief hoogstaande ontwikkeling maar ook van de voor Brabant typische vegetatie aan de oevers van
de vijver en van de vijvers zeIf, waar een interessante kolonie watervogels huist.

De esthetische waarde ligt in de verzorgde compositie van het park en in de originele scenografie die zich rond
een reeks vijvers met rijkelijk beplante oevers ontwikkelt.

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van 11 -09- 1998,

De Minister-Voorzitter belast met Plaatselijke Besturen, Tewerkstelling, Huisvesting en Monumenten en
Landschappen,

VOOR EENSLUIDEND
VERKLAARD FSCHRIFT

Charles PICQUE



ANNEXE IT A L' ARRETE DU
GOUVERNEMENT DE LA REGION DE
BRUXELLES-eAPITALE INSCRIVANT
SUR LA LISTE DE SAUVEGARDE
COMME SITE LE PARe DES ETANGS A
ANDERLECHT.

BIJLAGE IT BU HET BESLUIT VAN DE
BRUSSELSE HOOFDSTEDELUKE
REGERING TOT INSCHRIJVING OP DE
BEWAARLUST ALS LANDSCHAP VAN
HEr VINERPARK TE ANDERLECHT.

DELIMITATION DU SITE AFBAKENING VAN BET LANDSCHAP

De Minister-Voorzitter belast met
Plaatselijke Besturen, Tewerkstelling,
Huisvesting en -- Monumenten en
Landsc

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit
van

GRBC ..Chancenerie

Vu pour etre annexe a l'arrete du ,
11 -OQ- 1Q98

,_. -. ' .Iltdend Vfafk1aard aTsehrftt'
. rtT I COf\forme \loof eenl\w -

Coplefb \~stre-President charge des Pouvoirs
locaux, de l'Emploi, du Log ent et des

Monuments ~ Sit~OUGNE
Nadine s


