
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 liste de sauvegarde
comma site Ie frene commun, sltue
au 116, rue du Prevost if Ixelles.

Le Gouvernement de la Region de
Bruxelles-Capitale,

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

Vu I'arrete du Gouvernement de la
Region de Bruxeile.s-Capitale du 29 juin
2000 entamant la procedure d'inscription
sur la liste de sauvegarde cornme site
du frene commun, situe au 116, rue du
Prevost a Ixelles.

Considerant que ' Ie College des
Bourpmestre et Echevins d'ixelies n'a
pas emis d'observations ;

Considerant que Ie proprietaire n' a pas
ernis d'observation dans Ie delai prevu
par I'article 7 § 5 de I'ordonnance du 4
mars 1993 ;

Sur la proposition du Ministre-Pn3sident
du Gouvernement de la Region de
Bruxelles-Capitale et du Secretaire
d'Etat charge des Monuments et Sites,

Arrete:

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJ K GEWEST

Besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering

Besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering tot
ins.chrijving op de bewaarlijst als
landschap van de gewone es,
gelegen Provooststraat 116 te Elsene.

De Brusselse Hoofdstedelijke
Regering,

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

Gelet op het besluit van de Brusselse.
Hoofdstedelijke Regering van 29 juni
2000 houdende ' Instening van de
procedure tot inschrijving .op de
bewaarlijst als landschap van de
gewone es, gelegen Provooststraat 116
fe Eisene.

Overwegende dat het College .van
Burgemeester et Schepenen van Elsene
geen opmerkingen heeft gemaakt ;

Overwegende dat de eigenaar geen
opmerking heeft kenbaar gemaakt
binnen de termijn opgelegd door artikel 7
& 5 van de ordonnantie van 4 maart
1993 ;

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

Besluit:



.,,"-

Article 1er - Est inscrit sur la liste de
sauvegarde comme site, Ie frene
commun sis au n0116, rue du Prevost a
Ixelles, connu au cadastre d'ixelles, 7eme

division, section S, 4eme feuille, parcelle
n0289 p3 (partie) (coordonnees Lambert
beige: x=149536, y=167820) ·en raison
de son interet scientifique et esthetique,
precise dans I'annexe I au present
arrete.

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

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

a) L'utilisation, · I'entreposage ou
la fabrication de substances nocives
au developpement " et a la
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) L'allumage de feux est interdit sous
les arbres.

d) Le depot et Ie stockage de
rriateriaux, 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 mortes,
cassees, soins aux plaies) est
obligatoire.

f) Les ~Iaies occaslonnees lors de
failles d entretien ou lors de bris de
branches accidentels, seront
recouvertes par un mastic cicatrisant.

g) Lars des operations d'entretien des
arbres, toute forme d'elaqape strict est
proscrite afin de ne pascompromettre
l'equiltbre initial de I'arbre ainsi que son
etat sanitaire.

h) Toute nouvelle construction est
interdite

Artikel 1 - Wordt ingeschreven op de
bewaarliist als landschap, de gewone es
gelegen in de Provooststraat 116 te
EJsene, bekend ten ka~aster te Elsene,
7 e afdeling, sectie B, 4 e blad, perceel nr
289 p3 (Beel) (Belgische coordinaten
van Lambert: x=149536, y=167820),
wegens zijn wetenschappelijke en
esthetische waarde, zoals nader
bepaald in bijlage I van dit besluit.

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 steffen 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 aanstekenvan vuur onder de
bomen is verboden.

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

e) Het gewoon onderhoud van de
bomen (het verwijderen van de dode of
gebroken takken, het verzorgen van de
oeschadigde plekken) is verplicht. .

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

9)Bij onderhoudsbeurten van bomen is
erke belangrijke snoeibeurt verbaden
op het oorspronkelijke evenwicht van
de boom of zijn gezondheidstoestand
niet te verstoren.

h) Elke nieuwe constructie is
verboden. "



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

Bruxelles, 1 :1 -D3~ 2003
Pour Ie Gouvernement de la Region de
Bruxelles-Capitale,

.Le Ministre-President du
Gouvernement de la Re~ion de
Bruxelles-Capitale, charge des
Pouvoirs locaux, de l'Amenaqernent du
Territoire, des Monuments et Sites, de
la Renovation Urbaine et de la
Recherche Scientitique,

/

Le Secretaire d'Etat a la Region ,de
Bruxelles-Capitale, charge de
l'Arnenaqernent du Territoire, des
Monuments et des Siteset du
Transport rernunere des personnes,

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

.Brussel, 13 -03- 2003
Voor de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering,

·De Minister-Voorzitter van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
belast met Plaatselijke Besturen,
Ruimtelijke Ordening, Monumenten en
Landsctiappen, 8tadsvernieuwing en
Wetenschappelijk Onderzoek

e Donnea

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

Willem Draps

......

Copie certifiee conforme
,"' } /fl. f(;'.

Voar eensluidend afsc.hrift
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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 FRENE COMMUN
( FRAXINUS EXCELSIOR ), SITUE AU N° 116 DE LA RUE DU PREVOT A IXELLES

Ref. cadastrale : 7eme division, section B, 4eme feuille, parcelle n 289 p 3 (coorconnees Lambert beige:
x=149536,y=167820) .

Localisation: 1I0t ceinture par la rue Arnencaine, la rue du Mail, la rue Tenbosch et la rue du Prevot a
Ixelles.

Description sommaire :

II s'agit d'un arbre dernoyenne grandeur possedant une couronne bien equilibree entretenue par une
taille et de petits elagages requliers.

L'etat sanitaire general de ce specimen est tres bon, ' Ie tronc ne presents pas de vice particulier .

Cet individu par sa clrconference de 3,48m.est Ie 4eme plus gros exemplaire connu pour son espece en
Region bruxellolse. .

Le sujet etant actuellement arrive arnaturite au point de vue de la croissance, son esperance de vie
pourrait s'etendre au-dela du steele. .

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

Interet scientifique: Ce frene situe en interieur d'itot, presente un interet esthetique evident dans un
quartier deja fortement urbanise. .

La presence de cet arbre contribue au maintien d'un biotope pour la faune ornithologique et entomologique
.locale.

L'etat sanitaire de ce frene est actuellement excellent, de plus ce sujet est regulierement entretenu en ce
qui concerne les elagages et tailles eventuelles, .

Interet esthetique : De par ses dimensions et sa situation en lnterieur d'ilot, ce frene est un element
. important, par son aspect esthetique, dans un quartier fortement urbanise il contribue grandement a

l'arnelloratlon des conditions d'habitabilite de I'endroit.

Vu pour etre annexe a l'arrete du ~ 3 -fl3~20n3

Le Ministre-Presldent du Gouvernement de la Region de Bruxelles-Capitale, charge des Pouvoirs locaux,
de l'Amenaqernent du Territoire, des Mo~ts et Sites, de la Renovation Urbaine et de la Recherche
Scientifique, ~ . . . . .

d/~

Francois-Xavier de

Le Secretaire d'Etat a la Region de Bruxelles-Capitale, charge de l'Amenagement du Territoire, des
Monuments et des Sites et du transportrernunere des Personnes,

Willem DRAPS

Ct~ANCELLERIE
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.BIJLAGE I VAN HET BESLUIT VAN DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING HOUDENDE
INSCHRIJVING OP DE BEWAARLIJST ALS LANDSCHAP VAN DE GEWONE ES (FRAXINUS
EXCELSIOR, GELEGEN PROVOOSTSTRAAT 116 TEELSENE

Kadastrale gegevens : 7de afdeling, sectie 8, 4de blad, perceel nr 289 p 3 (Belgische coordinaten van
Lambert: x=149536, y=167820)

Ligging : Huizenblok omsloten door de Amerikaansestraat, Maliestraat, Tenboschstraat en
Provooststraat in Eisene.

Beknopte beschrijving :

Het betreft een boom van middelmatige grootte met een goed ontwikkelde kroon -. De boom wordt
onderhouden door geregeld bijsnoeien.

De algemene gezondheidstoestand van dit exemplaar is uitstekend, de starn vertoont geen enkel gebrek~

Met zijn stamomtrek van 3,48 m is dezeboorn het vierde grootste gekende exemplaar van deze soort in
het Brussels Gewest.

Aangezien de es nu ongeveer zijn maximale groei bereikt heeft, kan deze boom zonder onvoorziene
incidenten gemakkelijk nog meer dan een eeuw leven.

Esthetische waarde: Door zijn afmetingen en ligging binnen in een huizenblok verhoogt deze es de
leefbaarheid van deze woonwijk.

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van l' "2 -fi~- 2003~ J ..) 0

Minister-Voorzitter van de Brusselse H~delijke Regeririg, "belast met Plaatselijke besturen,
.Ruimtelijke Ordening, Monumenten ~ Landschappen, Stadsvernieuwing en Wetenschappelijk
Onderzeek,

Francols-Xavier d

certifiee cp~nforme
,"' 1 '~f(·{ r.. lorr~·

Voor eensluidend afschriftWillem DRAPS

. .....'.

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

ct..-ANCELLERIE



ANNEXE II A L'ARRETE DU
GOUVERNEMENT DE LA REGION DE
BRUXELLES-CAPITALE INSCRIVANT SUR LA
LISTE DE SAUVEGARDE COMME SITE LE
FRENE COMMUN, SlrUE AU 116, RUE DU
PREVOST AIXELLES.

DELIMITATION DU SITE

BIJLAGE II VAN HET BESLUIT VAN DE
BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE
REGERING HOUDENDE INSCHRIJVING OP
DE BEWAARLIJST ALS LANDSCHAP VAN DE
GEWONE ES, GELEGEN PROVOOSTSTRAAT
116TE ELSENE.

AFBAKENINGVAN HET LANDSCHAP

Vu pour etre annexa a l'arrete du "j 3 -03.....,2003 Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van "1l~.~:~3"'-· 2003

Le Ministre-President du Gouverneme de I De Minister-Voorzitter van de Brusselse
Region de Bruxelles-Capitale, charge des Pouvoirs ofdstedelijke Regering, belast met Plaatseliike
locaux, de I'Amenagement du Territ ire, des B sturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en
Monuments et Sites, de la Renovation urbai~. et de La dschappen, Stadsvernieuwing en
la Recherche scientifique, .? L' 'L-;eenschappelijkOnderzoek,

. ~.~ . £~~----

Fran~ois-Xavier de

Le Secretaire d'Etat a la Region de Bruxelles- De taatssecretaris bij het Brussels Hoofdstedelijk
Capltale, charge de l'Amenagement du Territoire, west, belast met Ruimtelijke Ordening,

.des.Monurnents et Sites et du Trans:pl91~~'fH,H~a--MOD1JlDJ~te~n~. en Landschappen en Bezoldigd
~~\ \)t. ' . . r:' ~!~r$nnes, Vervoer van Pers . . .

£1j' (fi0~(~\ ,< ,:;\ <..", ',

~..t CS'~'.·~~.~'.ipie cer..tifiee. confo
\~ ~2i:~S",,-j I,';;" ; 7 -.....::1.(W·· :~. :~~J --------

~d~A.t~~LL~fiJ~Wor eens'Uid~nd·afschrift

~~i,"0iDNC1Jf<~~(;~<'<"i'




