
Hoofdstedelijke

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

Arrete du Gouvernement de Ja Region
de Bruxelles-Capitale

Arrete du Gouvernement de la
Region de Bruxelles-Capitale
inscrivant sur la liste de sauvegarde
comme site Ie marronnier d'inde
(Aesculus hippocastanurn) sltue au
n° 48/52, rue Van Eyck a Bruxelles.

Le Gouvernement de la Region de
Bruxelles-Capitale,

. Vu I'ordonnance du 4 mars 1993 relative
a la conservation du patrimoine
immobilier, notamment les articles 7 §6
et8; :

Vu . l'arrete du Gouvernement de la
Reqionde Bruxelles-Capitale du 29 juin
2000 entamant la procedure d'inscription
sur la -liste de sauvegarde comme site
du marronnier cflnde (Aesculus
hippocastanum) situs au n° 48/52, rue
Van Eyck a Bruxelles.

Considerant que Ie College des '
Bourgmestre et Echevins de la Ville de
Bruxelles n'a pas ernis d'observations; .

Considerant que les proprietaires ont
ernis leurs observations dans Ie delai
prevu par I'article 7 § 5 de I'ordonnance
du 4 mars 1993 et qu'elles peuvent etre
resurnees comme suit:

Dans son courtier du 24 novembre
2000, un proprletaire s'oppose a ' la
protection du marronnier d'inde pour
les raisons suivantes :
• Ie terme « strict» qualifiant Ie type

d'elagage interdit lors d'operations
d'entretien de I'arbre risque d'etre .
interprete dans un sens trop
restnctif et entraver Ie bon entretien
de I'arbre,

• I'interdiction de toute nouvelle
construction ne devrait pas
concerner l'amenaqernent des
garages, ,-"

• I'interdiction d'installation de type
roulottes ou caravanes est abusive
et ce type d'installation ne doit pas
etre ecarte,

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering

Besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering tot
inschrijving op de bewaarlijst als
landschap van de witte
paardekastanje (Aesculus
hippocastanum) gelegen, Van
Eyckstraat 48/52 te Brussel

De Brusselse
Regering, .

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

Gelet op het besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering van .29 juni
2000 houdende instellinq van de
procedure tot inschrijving op de
bewaarlijst als landschap
van de witte paardekastanje (Aesculus
hippocastanum) gelegen, Van
Eyckstraat 48/52 te Brussel.

Overwegende dat het College van
Burgemeester et Schepenen van de
stad Brussel geen opmerkingen heeft
gemaakt; , .

Overwegende dat de eigenaars hun
oprnerkfhqen kenbaar hebben gemaakt
binnen de termijn opgelegd door artikel 7
~ 5 van de ordonnantie van 4 maart
1993 en dat deze kunnen samengevat
worden als voigt: ..

In zijn schrijven van 24 november 2000
verzet een eigenaar zich tegen de
bescherming van de lndiscfie
kastanjeboom om de volgende
redenen:
• Het verbod van elke belangrijke

snoeibeurt bij onderhoudswerKen
aan de boom houdt het risico in dat
een goed onderhoud van de boom
onmogelijk wordt.

• Het verbod tot elke nieuwe
constructie zou niet mogen van
toepassing zijn op de verbouwing
van de garages

• Het verbod tot plaatsing van
caravans of woonwagens is
onterecht, zij mogen niet verwijderd
worden.

In zijn schrijven van 22 december 2000
en 18 april 2001, stelt de ,~cte'~·;:~· .;·.~:,~ >...
eigenaar dat de boom ~in ~;~~. _ ;t'&~..,.;;:::~· !;~~~·i;~\
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constitue un danger pour la securite ;

Considerant qu'i1 peut etre repondu
comme suit aces remarques :

• lorsque l'el89age de I'arbre sera
envisage, II conviendra de
prendre conseil aupres de la
Direction des Monuments at
Sites pour definir precisernent Ie
txpe d'intervention sur I'arbre,

• I interdiction de nouvelle
construction concerne la
surface de terrain situee sous la
couronne de I'arbre . et
n'ernpeche ni transformation
des garages ni installation de
roulottes en dehors de cette
zone,

• dans Ie cadre ,d'un litige entre
voisins. une expertise a
reconnu que I'arbre etait sain;

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
- Est inscrit sur la liste de

sauvegarde comme site, Ie marronnier
. d'inde (Aesculus hippocastanum) situe

au n° 48/52, rue Van Eyck a Bruxelleseconnu au cadastre de Bruxelles, -,em
division, section G, Seme feuille,parcelle .
n0211 a 12 (partie) (coordonnees
Lambert beige: x=150041, y=167720),
en raison de son interet scientifique et
esthetique, precise dans l'annexe I au
present arrete.

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

gezondheid verkeert en een gevaar
vormt voor de veiligheid ;

Overwegende dat het volgende .
antwoord op deze opmerRingen :

• In geval van besnoeing, volstaat
hef om inlichtingen in te winnen
bij de Directie van Monumenten
en landschappen om de juiste
snoeimethode te kennen
toepasbaar op deze boom.

• Het verbod tot nieuwe
bebouwing . betreft de
oppervlakte van het terrein
gelegen onder de kruin van de
boom en heeft dus geen
gevolgen voor de verbouwing
van de garages noch voor de
opstelling van caravans en
woonwagens, buiten deze zone.

• In het Kader van een. geschil
tussen buren heeft een expert
vastgesteld dat de boom
gezend is ~

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

Besluit:

Artikel 1 - Wordt ingeschreven op de
bewaarlijst als landschap, de witte
paardekastanje (Aesculus
hippocastanum) gelegen Van Eyckstra~t
te Brussel, 7de afdeling, sectie G, 5 e
blad, perceel nr 211 a 12 (deel)
(Belgische coordlnaten van Lambert:
x=150041, y=167720), wegens zijn
wetenschappelijke en esthetische
waarde, zoals nader bepaald in bijlage I
van dit besluit.

De afbakening van hetlandschap wordt
aangeduid op het plan in bijlage II van
dit besluit.



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 flare ou nuisibles a la
quallte des eaux sont prohibees.

b) La 'pose de panneaux .publtcltaires
est interdlte.

c) L'allumage de feux est interdit sous
les arbres.

.d) Le depot et Ie stackage de
materiaux, debris, detritus de toute
nature ( a I'exception d'une seule aire
de compostage) sont prohibes.

e) L'entretien normal des arbres
(enlevernent des branches martes,
cassees, soins aux plaies) est
obligatoire.

f)Les plaies occasionnees lars de
tailles d'entretien ou lors de bris de
branches accidentels, seront
recouvertes par un mastic cicatrisant.

g)Lors des operations d'entretien des
arbres, toute forme d'elaqaqe strict est
proscrite afin de ne pas compromettre
l'equilibre initial de I'arbre ainsi que son
etat sanitaire.

h) toute nouvelle construction (8
I'exclusion des construction defendant
un objectif exclusivement didactique ou
scientifique) est interdite.

i) Toute installation quelconque, en ce
compris les roulottes et caravanes a
I'exception des cabanes de chantier au
lors de manifestations culturelle
temporaires, est prohibee,

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, de
fauna en de flora of voor de kwaliteit
van het water, zijn verboden.

b) Het plaatsen van reclameborden is
verboden.

c) Het aansteken van vuur onder de
bomen is verboden.

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

e) Het gewoon onderhoud van de
bomen (het verwijderen van de dade of
gebraken takken, het verzargen van de
beschadigde plekken) is verplicht.

f) Het is verplicht de snaeiwanden die
tijdens een onderhoudsbeurt zijn
ontstaan of de plekken die beschadigd
zijn bij het toevallige afbreken van
takken met een helende balsem in te
smeren.

g) Bij onderhoudsbeurten van bamen is
erke belangrijke snoeibeurt verboden
am het aorspronkelijk evenwicht van de
boom of zijn gezondheidstoestand niet
te verstoren.

h) Elke nieuwe constructie is
verboden.Constructies met een
uitsluitend didactisch en
wetenschappelijk doeleinde kunnen
toegelaten worden.

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



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

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

Bruxelles, 13 - --03~ 2003 Brussel,

De . Staatssecretaris bij het Brussels
Hoofdstedeliik Gewest, belast met
Ruimtelijke Ordening, Monumenten en
Landsctiappen en Bezoldigd Vervoer
van Personen,

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

-Veor de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering,

Francois-Xavier de

Le Secretaire d'Etat a -Ia Region de
Bruxelles-Capitale, charge de
l'Amenagement du Territoire, - des
Monuments et des Sites et du
Transport rernunere des person IV--.::ll'l~__

--~--------

-Pour Ie Geuvernement de la Region de
Bruxelles-Capitale,

Le Ministre-President du
Gouvernement de la Re~ion de
Bruxelles-Capitale, charge des
Pouvoirs locaux, de l'Arnenaqernent du
Territoire, des Monuments et Sites, de
la Renovation Urbaine et de la
Recherche Scientifique. r
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ANNEXE I A L'ARRETE DU GOUVERNEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
INSCRIVANT SUR LA LISTE DE SAUVEGARDE COMME SITE LE MARRONNIER D'INDE (AESCULUS
HIPPOCASTANUM ), SITUE AU N°S 48 / 52DE LA RUE VAN EYCK A IXELLES.

Ref. cadastrale : 7erne division, section G., .5erne feuille, parcelle n° 211 a 12 (coordonnees Lambert beige:
x=150041,y=167720)

Localisation: 1I0t ceinture par I'avenue Louise, la rue de l'Abbaye, la rue Van Eyck et la rue De Crayer a
Ixelles.

Description sommaire: II s'agit d'un arbre vigoureux, equillbre et particulierernent bien contorrne, Par sa
localisation et son implantation, il ne menace absolument pas la securite du voisinage.
Par sa circonterence de 3,60m, ce marronnier est repris dans les huit plus beaux exemplaires connus pour
cette espece en Region Bruxelloise.

L'equilibre de cet arbre provient d'une organisation complexe de la charpente ( branches maitresses ).

II a subi un elagage naturel des branches basses du tronc et ne presents aucune tare importante de la
couronne au du tronc.

Interet presente par Ie bien selon les crlteres definis it I'article 2, 1°·de I'ordonnance du 4 mars 1993
relative it la conservation du patrimoine immobilier :

Interet scientifique : Par ses dimensions et sa situation exceptionnelle en interieur d'ilot et un etat sanitaire
excellent, cet exemplaire peut etre considers comme remarquable et donc amaintenir en bon etat.

Par sa circonference de 3,60m, ce marronnier est repris dans les huit plus beaux exemplaires connus pour
cette espece en Region Bruxelloise.

Interet esthetique : Dans son environnement, iI est Ie seul element esthetique de valeur constituant un
facteur visuel de qualite qui contribue arenforcer la qualite generale de I'ensemble de ce quartier.

Vu pour etre annexe al'arrete du ~ ~ 0"1 tlOll-3' l lj -lJJ- t. ' u~ "

La Ministre-President du Gouvernement de la Region de Bruxelles-Capitale, charge des Pouvoirs locaux,
de l'Amenagement du Territoire, des M~nts et Sites, de la Renovation Urbaine et de la Recherche
Scientifique, f

/U--/
Francois-Xavler d DONNEA

Le Secretaire d'Etat a la Region de Bruxelles-C . ale, charge de l'Amenagement du Territoire, des
Monuments et des Sites et du transport rernunere des Personnes,

Willem DRAPS certifiee conforme
,~ '1 inn:::"

voor een~luidendafschrift



BIJLAGE I VAN HET BESLUIT VAN DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING HOUDENDE
INSCHRIJVING OP DE BEWAARLIJST ALS LANDSCHAP VAN DE wrrrs PAARDEKASTANJE
(AESCULUS HIPPOCASTANUM) GELEGEN VAN EYCKSTRAAT 48/52 TE BRUSSEL.

Kadastrale gegevens : 7de afdeling, sectie G, 5de blad, perceel nr 211 a 12 (Belgische coordinaten van
Lambert: x=150041, y=167720)

Ligging : Huizenblok omsloten door de Louizalaan, Abdijstraat, Van Eyckstraat en De Crayerstraat in
Eisene . .

Beknopte beschrijving : Het gaat om een levenskrachtige boom, evenwichtig van vorm en bijzonder
mooi uitgegroeid. Door zijn standplaats en inplanting vormt .hij geen enkele bedreiging voor de veiligheid
van de omgeving.
Met zijn stamomtrek van 3,60 m behoort deze kastanje tot de acht mooiste gekende exemplaren van
deze soort in het Brussels Gewest.

De perfecte vormvan deze boom is te danken aan de evenwichtige uitgroei van het takkenstelsel
(hoofdtakken).

De onderste takken zijn op correcte wijze gesnoeid en de boom vertoont geen enkel defect aan kruin of
starn.

Waarde van het goed volgens de maatstaven zoals bepaald in artikel 2, 10 van de ordonnantie van
4 maart 1993 inzake het behoud van het onroerende erfgoed :

Wetenschappelijke waarde: Door zijn afmetingen, uitzonderlijke ligging blnnen in een huizenblok en
uitstekende gezondheidstoestand is deze boom te beschouwen als een merkwaardig exemplaar dat in
goede staat moet worden bewaard.

Esthetische waarde: Door zijn ligging binnen in een huizenblok en zijn afstand ten opzichte van de
omliggende woningen vormt hij het enige esthetische .element van betekenis en tevens een visueel
element van hoge kwaliteit dat de algemene leefbaarheid van deze wijk verhoogt.

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van 13 -03- 2003
Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke besturen,
Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing en Wetenschappelijk
Onderzoek, r

//~~
Francois-Xavler de DO

Staatssecretaris bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bast met Ruimtelijke Ordening, Monumenten
en Landschappen en Bezoldigd Vervoer van Personen,

Willem DRAPS

Copie certifiee conforme
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ANNEXE II A L'ARRETE DU
GOUVERNEMENT DE LA REGION DE
BRUXELLES-CAPITALE INSCRIVANT SUR LA
LISTE DE SA~VEGARDE COMME SITE LE
MARRONNIER O'INDE (AESCULUS
HIPPOCASTANUM) SITUE AU N° 48/52, RUE
VAN EYCKA BRUXELLES

DELIMITATION DU SITE

BIJLAGE II VAN HET BESLUIT VAN DE
BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE
REGERING HOUOENDE INSCHRIJVING OP
DE BEWAARLIJST ALS LANDSCHAP VAN .DE
WITTE PAARDEKASTANJE (AESCULUS
HIPPOCASTANUM) GELEGEN, VAN
EYCKSTRAAT 4'8/52 TE BRUSSEL

AFBAKENING VAN HET LANDSCHAP

Vu pour etre annexe al'arrete du 13 -03- 2n03~ezien am te worden gevoegd bij het besluit van 13 -03- 2003

Le Ministre-President du Gouverneli1e~ la De .Minister-Voorzitter van de Brusselse
Region de Bruxelles-Capitale, charge de{Pouvdirs oofdstedelijke Regeringr belast met Plaats~lijke
locaux, de l'Amenagement du Territoire, des B sturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en
Monuments et Sites, de la Renovation urzainet de La dschappen, Stadsvernieuwing en
la Recherche scientifique, ~ / ~ enschappelijk Onderzoek,

-: ~~. 4.,- .
Francois-Xavler de ONNEA

Le Secretaire d'Etat a la Region de Bruxelles- De St atssecretaris bij het Brussels Hoofdstedelijk
/"/_._ - · ~ .Capita le, charge de l'Amenagement du Territoire, Gewe t, belast met Ruimtelijke Ordening,

/--;:~~- '\; \ ~.:~:!~~1:les~~:.r\11Qnuments et Sites et du Trans ' unere Mon enten en Landschappen en B~pldigq .
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