
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

Arrete du Gouvernement de la Region
de Bruxelles-Capitale

- ARRETE DU
GOUVERNEMENT DE LA REGION DE
BRUXELLES-CAPITALE CLASSANT
COMME SITE UNE PARTIE DE LA RUE
DU CHATEAU D'EAU A UCCLE

Le Gouvernement de la Region de
Bruxelles-Capitale,

.Vu I'ordonnance du 4 mars 1993 relative ala
conservation du patrimoine immobilier,
notamment les articles 22 et 23 ;

Vu l'arrete du Gouvernement de la Region
deBruxe~les-Capitale du 31 aout 2000
entamant la procedure de classement
comme site d'une partie de la rue du
Chateau d'Eau aUccle ;

Vu I'avis du college des bourqrnestre et
echevins de la commune d'Uccle ernis Ie 15
mai 2001, taisant part des demandes
suivantes :

1- permettre I'entretien et la restauration du
site;

2- exclure du classement les maisons et
parties de jardin ayant un impact moindre
sur Ie paysage de la rue proprement dite ;

3- exclure de la zone protegee les parties
contigues du Dieweg et de la chaussee de
St-Job. .

Considerant que ces remarques peuvent
etre rencontrees comme suit :

1- cette demande ne remet pas en cause
I'interet du site;

2- les limites du classement ont ete revues
de sorte a rencontrer cette demande:

3- la zone classes n'inclut aucune partiedu
Dieweg ni de la chaussee de St-Job.

Vu l'avis de la Commission royale .des
monuments et des sites ernis Ie 19 fevrier
2003;

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering

- BESLUIT VAN DE
BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE
REGERING TOT BESCHERMING ALS
LANDSCHAP VAN EEN DEEL VAN DE
WATERKASTEELSTRAAT TE UKKEL

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Gelet op de ordonnantie van 4 maart 1993
inzake het behoud van het onroerende
erfgoed, inzonderheid op artikelen 22 en 23;

Gelet op het besluit van de Brusselse
Haofdstedelijke Regering van 31 augustus
2000 houdende instelling van de procedure
tot bescherming als landschap van een
dee! van de \Naterkasteelstraat te Ukkel;

Gelet op het advies van het college van
burgemeester en schepenen van de
gemeente Ukkel uitgebracht op 15 mei 2001 ,
dat de volgende aanvragen bevat :

1- het onderhoud en de restauratie van het
landschap toelaten;

2- de huizen en de gedeelten van de tuin die
een mindere impact hebben op het
landschap en de straat op zich uitsluiten;

3- van de beschermde zone de gedeelten
langs de Dieweg en de Sint-Jobsesteenweg
uitsluiten.

Overwegende dat men deze opmerkingen
als voigt kan tegemaet komen :

1- deze aanvraag brengt niet de waarde van
het landschap in het gedrang;

2- de afbakening van de bescherming ward
herzien teneinde de aanvraag tegemoet te
kamen;

3- de beschermde zone sluit noch het
gedeelte van de Dieweg, noch dat van de
Sint-Jobsesteenweg in.

Gelet op het advies ·van de Koninklijke
Commissie veer Monumenten en
Landschappen uitgebracht op 19 februari
2003;
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Considerant ~ue seule la proprietalre de la
parcelle 250n, la S.A. Immo Cascade, a
transmis des observations, Ie 11 octobre
2001, et que celles-ci peuvent etre resurnees
commesuit:

1- defaut de motivation de I'arrete ;

2- absence de coherence spatiale du site.

Considerant que ces observations peuvent
etre rencontrees comme suit :

1- I'interet historique et scientifique du site
est dernontre dans I'annexe I du present
arrete;

2- la totalite de ce troncon de la rue du
Chateau d'Eau et de ses abords lrnrnediats
correspond pariaitement a la typologie des
chemins ruraux, encalsses dans leur.partie
haute (de crete) et borde d'un talus, lequel
s'adoucit et s'efface dans la partie basse
(de vallee),

Sur la 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 - Sont classes comme site, en
raison de leur interet historique et
scientifique precise dans . I'annexe I du
present arrete, la partie de la rue du Chateau
d'Eau situee a Uccle entre Ie Dieweg et la
chaussee de Saint-Job ainsi que, sur une
profondeur de 10 metres, a I'exclusion des
parties de batirnents existants compris dans
ce perimetre, les parcelles sltuees de part et
d'autres de la vairie, connues au cadastre
d'Uccle, 46 division, section E, 28 feuille,
sous les numeros :

250C 8, 250G 8, 250H 8, 250L 7, 250M 7,
'250N 8, 250V 8, 250R 7, 2505 7, 250X 7,
2510 9, 251G 12, 251K 9, 251L 15, 251M
15, 251P 14, 251R 14, 251R 7, 251W 13.
251X 1-2',251 Y 12, 251Z 10

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

Overwegende dat aileen de eigenaar van
perceel 250n8

, de N.V. Immo Cascade,
opmerkingen. op 11 oktober 2001, heeft
meegedeeld en dat deze als voigt kunnen
samengevat worden:

1-gebrek aan motivatie van het besluit;

2- afwezigheid van ruimtelijke coherentie van
de site.

Overwegende dat deze opmerkingen als
voigt kunnen tegemoet gekomen worden:

1- de historische en wetenschappelijke
waarde van het landschap werd
aangetoond in bijlage I van dit besluit;

2- de totaliteit van dit straatgedeelte van de
Waterkasteel en zijn omgeving stemt
perfekt overeen met de typologie van de
landelijke wegen, in het hoogste gedeelt~

ingebed (van de karn) en omzoomd door
een talud die verzacht en verdwijnt in het
lager gedeelte (van de vallei)

Op de voordracht van de Minister
Voorzitter van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering en van de
Staatssecretaris, belast met Monumenten
en Landschappen,

Besluit:

Artikel 1 - Worden bescherrnd als landschap,
wegens hun historische en
wetenschappelijke waarde, zoals nader
bepaald in bijlage I gevoegd bij dit besluit,
het deel van de Waterkasteelstraat in Ukkel
tussen de Dieweg en de Sint-Jobsteenweg
en, tot op een diepte van 10 meter, met
uitzondering van de bestaande gebouwen
in deze perimeter opgenomen, de percelen
aan weerszijden van de weg, bekend ten
kadaster te Ukkel, 4de afdeling, sectie E, 2de

blad, met de nummers :

250C 8. 250G 8, 250H 8, 250L 7. 250M 7,
250N 8, 250V 8, 250R 7•.2505 7, 250X 7,
251D 9, 251G 12, 251K 9, 251L 15. 251M
15, 251P 14, 251R 14, 251R 7, 251W 13, 
251X 12,251 Y 12, 2512 10
De afbakening van het landschap wordt
aangeduid op het plan in bijlage II van dit
besluit.



Art. 2 - La zone de protection relative au
site decrit dans I'article 1er comprend, en
totalite au en partie, les parcelles ef voiries
reprises dans Ie perirnetre delimite sur Ie
plan figurant al'annexe II du present arrete.

Art. '3 - Les conditions particulleres .de
conservation sont les suivantes:

it est interdit :

a) de modifier Ie pavage traditionnel de la
rue, d'effectuer tous . travaux de
terrassement, construction. fouiUes,
ouverture de carriere au travaux .'
quelconques d'exploitation. sondages,
creusement de puits, en general, tous
travaux de nature a modifier I'aspect du
terrain ou de la vegetation;

b) de modifier en aucune facon
l'ecoutement des eaux dans Ie site et de .
deverser dans Ie sous-sol des substances.
qui altereraient la purete des eaux et
modifieraient la composition de la faune et
de la flare;

c) d'abattre, de detruire, de deraciner ou
d'endommager les arbres at les plantes.
L'entretien des plantations demeure, par
centre, obligatoire;

d) d'eriqer toute installation quelconque
(fixe. mobile ou dernontable, provisoire au
definitive). servant d'abri, de logement au a
des fins commerciales;

e) d'abandonner ou de jeter des papiers,
recipients, dechets ou detritus;

f) de mettre en stationnement tout vehlcule
a d'autres endroits que ceux reserves a
cette fin, en ce compris la voie carrossable;

g) d'eriqer tout support destine aI'affichage
publicitaire.

Art. 2 - De vrijwaringszone met betrekking
tot het in artikel 1 vermelde landschap
omvat het geheel van de percelen en de
·wegen, alsook de gedeelten van de
percelen en de wegen opgenamen in de
omtrek, zoals afgebakend op het plan in
bijlage II van dit besluit.

Art. 3 De bijzondere
behoudsvoorwaarden zijn de volgende:

het is verboden :

a) de traditionele straatplaveien te wijzigen,
grondwerken, bouwwerken, opgravingen.
zandafgravingen of eender welke andere
ontginningswerken, .peilingen. het graven
van putten en. in het algemeen, aile werken
die van die aard zijn dat ze een wijziging
aanbrengen aan het terrein of de beplanting.
uit te voeren;

b) op welke wijze ook de doorstraming van
het water in het landschap te veranderen en
in de bodem substanties te lazen die de
zuiverheid van het water en de
samenstelling van de flora en fauna zouden
wijzigen;

c) de bomen en planten om te hakken, te
vernielen of te antwortelen. Het onderhoud
van de beplanting daarentegen blijft
verplicht;

d) eender welke installatie (vast.
verplaatsbaar of demonteerbaar, voorlopig of
definitief), die dienst doet als beschutting.
huisvesting of die een commerciels functie
heeft, op te trekken:

e) papier, recipienten. afval of vuilnis achter
te laten;

f)voertuigen te parkeren op andere plaatsen
dan degene die daarvoor bestemd zijn.
hierbij inbegrepen de rijweg;

g)dragers voor reclameaffiches te plaatsen.



Art. 4 - Le ministre qui a les monuments at
sites dans ses attributions est charge de
l'executlon du present arrete.

Art. 4 - De minister bevoegd voor de
monumenten en landschappen, is belast met
de uitvoeringvan dit besluit.

Bruxelles, 27 Brussel,
r". ,..-:
/. /..- ,
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Pour Ie Gouvemement de la Region de
Bruxelles-Capitale,

Le Ministre-President du Gouvemement de
la Region de Bruxelles-Capitale charge des
Pouvoirs locaux, de l'Amenagement du
Territoire, 'des Monuments at Sites, de la
Renovation Urbaine at de la Recherche
Scientifique.

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

Voer de Brusselse Heofdstedalijke
Regering,

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

De Staatssecretaris bij het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. .belast met
RUimtelijka Ordening. Monumenten en
Landschappen en ,Bezoldigd Vervoer van
Personen

Willem DRAPS

Copie certifiee conforme

Voor eens~u1dend atschrttt



ANNEXE J A L'ARRETE DU GOUVERNEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE CLASSANT
COMME SITE UNE PARTIE DE LA RUE DU CHATEAU D'EAU A UCCLE

Reference cadastrale : Uccle, 48 division, section E. 28 feullle, parcelles nOs 250C 8. 250G 8. 250H 8,
250L 7. 250M 7. 250N 8. 250V 8. 250R 7. 250S 7. 250X 7. 251D 9. 251G 12, 251K 9. 251L 15. 251M 15.
251P 14, 251R 14. 251R 7. 251W 13, 251X 12,251 Y 12, 251Z 10

Description sommaire :

Ce troncon de rue long de 320 metres a conserve son assiette caracteristlque de chemin rural, recouvert
de paves de rebut. II relie la chaussee de Saint-Job au Dieweg. et constitue un vestige tres representatlf
des anciens chemins vicinaux qui traversaient jadis la paroisse d'Uccle (chemin vicinal n° 19. ancien
« Clijveld wag» ou « Kortenbos voetweg »).

Le site pris en consideration comprend une zone de 10 m de part et d'autre de l'assiette pavee de la rue.
Encaissee dans sa partie haute. celle-ci est bordee par des talus. dont Ie sol est en partie couvert de
Herre. at qui ont conserve en majeure partie leur vegetation naturelle. Celle-ci se compose notamment de
tilleuls, charmes, merislers, erables sycamores, sureaux, nolsetlers, houx. Elle est egalement melanqee
d'essences exotiques comme Ie robinier et Ie marronnier. Sur les talus des troncons en chemin creux,
s'est developpee une vegetation spontanee °et semi-naturelle, ainsi qu'une flore caracteristlque de ce type
de milieu. notamment I'ormaie nitrophile riche en especes herbacees (gouet tachete, ficaire, anemone
sylvie, ...), et la pervenche, Ie lierre et I'alliaire.

Interet presente par Ie site selon les erlteres definis a I'article 2, 1° de I'ordonnance du 4 mars 1993
relative ala conservation du patrimoine immobilier

Interet historique

Les vestiges du passe rural de la region bruxelloise sont devenus rarissimes. Avec ce troncon de la rue du
Chateau d'Eau, c'est un fragment du paysage campaqnard ucclois qui est conserve. Le trace du chemin
remonte au moins au milieu du XVllle siecle.car iI est deja visible sur un plan cadastral trace en 1757 par.le
geometre Ch. Everaert (Archives generales du Royaume. Cartes et plans manuscrits, 2017). Outre son
incontestable interet de paysage historique, I'aspect du vieux chemin avec son pavage rustique presente
egalement un interet exceptionnel par la dlversite des paves utilises (provenance et epoque).

Interet scientifique

La presence d'une vegetation spontanee et semi-naturelle sur les talus bordant Ie chemin confere aux
abords de celui-ci un interet bialogique certain.
La biodiversite du site est ainsi assuree par la presence, entre autres, de charmille (Carpinus betulus),
cornouiller (Cornus mas). lierre arborescent (Hedera helix arborescens), ranees (Rubus sp.), prunellier
(Prunus Spinosa). etc.
Cas especes, combinees ad'autres essences forestieres, egalement presentee, sont de grand interet pour la
faune indigene qui profite des fleurs et fruits generes. et du couvert des arbustes et arbres pour nidifier.

Vu pour etre annexa al'arrete du

Le Ministre-President du Gouvemement d la Region de 8 elles-Capitale charge des Pouvoirs locaux, de
l'Amenagement du Territolre, des Monu ents et Sites. e la Renovation Urbaine et de la Recherche
Scientifique,

Francois-Xavier de DON

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

Copie certifiee conforme



BIJLAGE I VAN HET BESLUIT VAN DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING TOT
BESCHERMINGALS LANDSCHAP VAN EEN DEEL VAN DE WATERKASTEELSTRAAT TE UKKEL

Kadastrale gegevens : Ukkel, 4de afdeling, sectie E, 2de blad, percelen nrs 250C 8, 250G 8, 250H 8, 250L 7,
250M 7, 250N 8, 250V 8, 250R 7, 250S 7, 250X 7, 251D 9, 251G 12, 251K 9, 251L 15, 251M 15, 251P 14, 251R
14. 251R 7, 251W 13, 251X 12,251 Y 12, 251210 . .

Beknopte beschrijving

Dit 320 meter lange straatgedeelte met hergebruikte plaveien heeft zijn typische landelijke wegbaan
behouden. Het stuk verbindt de Sint-Jobsteenweg met de Dieweg en vormt aen karakteristieke getuige
van de oude buurtwegen die eertijds door de parochie Ukkel lispen (buurtweg nr. 19. voormaliqe Clijveld
weg of Cortenboch Voetweg).

Het landschap dat hier ter bescherming vvordt voorgesteld omvat ook een zone van 10 m aan ·
weerszijden van het geplaveide weggedeelte. Het hogere deel van de weg ligt ingebed en is omgeven
door taluds die deals overgroeid zijn met klimop en hun natuurlijke begroeiing grotendeels behouden
hebben. Deze bestaat onder meer uit linden, haagbeuken. wilde kersenbomen, gewone esdoorns,
vlierbornen, hazelaars en hulst, vermengd met exotische soorten zoals de gewone acacia en , de
paardekastanje. Voorts ontwikkelde er zich een spontane en halfnatuurlijke begroeiing maar ook een flora
die typisch is voor dit soort biotoop - een nitrofiel iepenbos - , rijk aan grasachtige soorten (gevlekte
aronskelk, speenkruid, bosanemoon, ... ) en maagdenpalm, klimop en knoflookkruid.

Waarde van het landschap volgens de maatstaven bepaald in artikel 2, 10
. van de ordonnantie van

4 maart 1993 inzake het behoud van het onroerende erfgoed.

Historische waarde

De overblijfselen van het landelijke verleden van het Brussel gewest zijn een kostbaar goed geworden.
Met dit deel van de Waterkasteelstraat blijft een fragment van het Ukkelse rurale landschap bewaard. Het
trace van de weg klimt terug tot het midden van de 18e eeuw, daar her reeds zichtbaar is aangeduid op
een kadastraal plan uit 1757 uitgevoerd door de landmeter Ch. Everaert (Atgemeen Rijksarchief, Kaarten
en Plannen in manuscript, 2D17). Naast zijn onmiskenbare waarde als historisch landschap is de oude
weg met rustiek plaveisel ook uitzonderlijk waardevol vanwege de diversiteit van de gebruikte plaveien
(oorsprong en periode). .

Wetenschappelijke waarde ,

De aanwezigheid van een spontane en halfnatuurlijke begroeiing op de bermen aan weerszijden van de weg
verleent ze een zekere biologische waarde. .
De biodiversiteit van het landschap wordt eveneens verzekerd door de aanwezigheid, o.a. van de
Carpus betulu, de Cornus mas, de Hebera helix arborescens, de Rubus sp., de Prunus spinosa enz.
Deze seorten, o.a. in combinatie met bosbeplanting. die eveneens aanwezig is, zijn van groet belang
voer de inlandse fauna die van deze bloemen- en fruitsoorten leven evenals voor de struiken en de
bomen die dienen om nesten in te bouwen.

Gezien om te worden gevoegd bij hat besl :2 ? ~r}3~·· 2003
De Minister-Voorzitter van de Brussel e Hoofdstede Uke Regering, belast met Plaatselijke Besturen,
Ruimtelijke Ordening, Monumenten en L hds~~n. St dsvemieuwing en Wetenschappelijk Onderzoek,

/~~

Frangois-Xavier de D

De Staatssecretaris bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, last met Ruimtelijke Ordening. Monumenten en
Landschappen en Bezoldigd Vervoer van Personan

Copie certifiee conforme

Willem DRAPS



ANNEXE II A L'ARRETE DU
GOUVERNEMENT DE LA REGION DE
BRUXELLES-CAPITALE CLASSANT
COMME SITE UNE PARTIE DE LA RUE
DU CHATEAU D'EAU A UCCLE

DELIMITATION DU SITE ET DE LA
ZONE DE PROTECTION

BIJLAGE II VAN HET BESLUIT VAN DE
BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE
REGERING TOT BESCHERMING ALS
LANDSCHAP VAN EEN DEEL VAN DE
WATERKASTEELSTRAAT TE UKKEL

AFBAKENING VAN HET LANDSCHAP
EN VAN DE VRIJWARINGSZONE

Vu pour etre annexeaI'arrete du ? /' "" D~k " 2(0) Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van 2 l L·..n3~~ 2003

Le Ministre-President du Gouvememe la De Minister-Voorzitter van de Brusselse
Region de BruxeUes-Capitale, ch rge des Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke
Pouvoirs locaux, de l'Amenagement d Territoire, Basturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en
des Monuments et Sites, de la R~'no Ion Landschappen, Stadsvemieuwing en
urbaine et de la Recherche scientifique, r. etenschappelijk Onderzoek,

/ . ~

Le Secretaire d'Etat a la Region de Bruxelles- D Staatssecretaris bij het Brussels Hoofdstedelijk
..G~pitale, charge de l'Amenagement du Territoire, ewest, belast met Ruimtelijke Ordening,

-: "..;, \· ;::: :: · : ; -d~S:;M.onuments et Sites at du Tr'am~It:t!~:IR&ra....~&u:WlI~enjnt~e!2n~en Landschappen en Bezolc!ig~t:~ -;:·~ ~.· : :, :;,~·~ :··: ~, · ..

/tf2:fl~~' ; · ·:; ~~~nnes,
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