
Hoofdstedelijke

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

Arrete du Gouvernement de fa 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 hippocastanum), sltue au
n028, avenue de I'Hippodrome a
Ixelles.

Le Gouvernement de la Region de
Bruxelles-Capitale,

Vu l'ordonnance du 4 mars 1993 relative
a ·Ia conservation du patrimoine
immobilier, notamment les articles 7 §6
etB; :

Vu l'arrete du Gouvernement de la
Region de Bruxelles-Capitale du 29 juin
2000 entamant la procedure d'inscription
sur la Iiste. de sauvegarde comme site
du Marronnier d'Inde (Aesculus
hippocastanum), situe au n0 28, avenue
de l'Hippodrome a Ixelles.

Considerant que Ie College des
Bourprnestre et Echevins d Ixelles n'a
pas emis d'observations ;

Considerant que Ie proprtetaire n'a 1J8S
ernis d'observation dans .Ie delai prevu
par I'article 7 § 5 de I'ordonnance du 4
mars 1993;

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:

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering

Besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering tot
inschrijving op de bewaarlijst als
landschap van de wittepaardkastanje)
gelegen Renbaanlaan 28 te Eisene.

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 instelltnq van de
procedure tot inschrijving op de
bewaarlijst als landschap van de
wittepaardkastanje (Aesculus
hippocastanum gelegen Renbaanlaan
28 teElsene.

Overwegende dat het College van
Burgemeester et Schepenen van Eisene
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 Marronnier
d'inde (Aesculus hippocastanum), sis au
n028, avenue de I'Hippadromea Ixelle,~
connu au cadastre d'ixelles, 3e

e

division, section C, 1ere feuille, parcelle
n° 190 d 11 {partie} (coordonnees
Lambert beige: x=150466, y=168114),
en raison de son interet scientifique et
esthetique, precise dans I'annexel au
present arrete.

La delimitation du site est reprise sur Ie
plan figurant a I'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 developpernent et a la
croissance des plantations, de la
faune et de la flore au nuisiblesa la
qualite des eaux sont prohibees.

b) La pose de panneaux publicitaires
est lnterdlte.

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

d) Le depotet Ie stockage de
. rnateriaux, debris, detritus de toute

nature sont prohlbes.

e) L'entretien normal des arbres
(enlevement des branches mortes,
cassees, sains aux plaies) est
obligatoire.

f) Les ~Iaies occasionnees lors de
tailles d entretien au lors de bris de
branches accidentels, serant
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 est
interdite.

i) Toute installation quelconque, en ce
compris les roulottes et caravanes est
prohibee.

Artikel 1 - Wordt ingeschreven op de
bewaarlijst als landschap, de
wittepaardkastanje (Aesculus
hippocastanum), g_elegen op de
Renbaanlaan 28 te EI~ene, bekend ten
kada~ter te Eisene, 3 e afdeling, sectie
C, 1s e blad, perceel nr 1090 d 11 (deel)
(Belgische coordinaten van Lambert:
x=150466, y=168114), . 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 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 opslagen de bewaringvan
materialen, het storten van hulsaval,
vuilnis en afval van eender welke aard
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
tiidens een onderhaudsbeurt 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 bomen is
erke belangrijke snoeibeurt verboden
om het oorspronkelijke evenwicht van
de boom of zijn gezondheidstoestand
niet te storen.

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.

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

Bruxelles, 13 -fJ3-' 2003 Brussel, 'i 3 -D3- 2003
Voor de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering,

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

Pour Ie Gouvernement de la Region de
Bruxelles-Capitale,

Le Ministre-President du
Gouvernement de la Re9ion de
Bruxelles-Capitale, charge des
Pouvoirs locaux, de l'Arnenaqement du
Territoire, des Monuments et Sites, de
la Renovation Urbaine et de ~
Recherche Scientifique, /

/~/
Francois-Xavier

Le Secretaire d'Etat a la Region de De Staatssecretaris bij het Brussels
Bruxelles-Capitale, charge de Hoofdstedeliik Gewest, belast met
l'Amenagement du Territoire, des Ruimtelijke Ordening, Monumenten en
Monuments et des Sites et du Landsctiappen en Bezoldigd Vervoer
Transport remunere des pers ~w en,

Willem Draps

Copie certifiee conforme
- f5 ?on.:?

voor eens~uidendafsChrift

Ct'-



ANNEXE 1A L'ARRETE DU GOUVERNEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE INSCRIVANT SUR LA
LISlE DE SAUVEGARDE COMMESITE LE MARRONNIER D'INDE (AESCULUS HIPPOCASTANUM ), SITUE AU N°
28 DE L'AVENUE DE L'HIPPODROME A IXELLES.

Ref. cadastrale : 3eme division, section C, 1ere feuille, parcelle nO 190 d 11(coordonnees Lambert beige: x=150466,
y=168114)

Localisation: lIot celnture par la rue du Bourgmestre, la rue des Echevins, la rue Guillaume Stocq et I'avenue de
I'Hippodrome.

Description sommaire : Ce marronnier d'une taille respectable est Ie 26eme plus gros exemplaire connu pour cette
espece en Region bruxelloise.

Cet arbre se developpedans Ie fond de la parcelleen sujet isole, plante pres d'un mur.
Cette essence presents par ses dimensions et sa situation en interieur d'ilot, une valeur esfhetlque certaine dans un
quartierde grande valeur patrimoniale.

La couronneest bien conformeeet bien equilibree, Iesujet se trouve dans un etat sanitairecorrect, Ie tronc nepresente a
l'heure actuelle pas de vice apparent,mais cetteespece formant un bois relativementleger, iI faudraveilleradebarrasser
regulierement la couronnede son bois mort.

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

. Interet scientifique: Espece tres rustique dans nos regions, aI'avantage de presenter une floraison et une feuillaison
tres precoces. Cet arbre remarquable par ses dimensions et sa presence en interieur d'ilot augmente Ie caractere
d'habitablllte en milieu urbain.

Interet esthetlque :
Cette essence presents par ses dimensions et sa situation en interteur d'ilot, une valeur esthetique certaine dans un
quartier de grande valeur patrimoniale.

. Vu pour etre annexaaIlarrete du 13 -03- 2003
Le Mlnlstre-Presldent du Gouvernement de la Region de Bruxelles-Capitale, charge des Pouvoirs locaux,
de l'Arnenaqement du Territoire, des Monum~ites, de la Renovation Urbaine et de la Recherche
Scientifique, I ~

/U) ~

Le Secretaire d'Etat a la Region de Bruxelles-Capi ale arge de l'Amenagement du Territoire, des
Monuments et des Sites et du transport rernunere des ersonnes,

Willem DRAPS

Ct.-A

certlflee conforme. '-, 2nrr:
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BIJLAGE I VAN HET BESLUIT VAN DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING TOT INSCHRIJVING OP
DE BEWAARLIJST ALS LANDSCHAP VAN DE WITTE PAARDEKASTANJE (AESCULUS HIPPOCASTANUM),
GELEGEN RENBAANLAAN 28 TE ELSENE

Kadastrale gegevens : 3de afdeling, sectie C, 1ste blad, perceel nr 190 d 11(Belgische coordlnaten van Lambert:
x=150466,y=168114)

Ligging: Huizenblok omsloten door de Burgemeesterstraat, Schepenenstraat, Guillaume Stocqstraat en
Renbaanlaan.

Beknopte beschrijving : Deze kastanjeboom van respectabele ornvanq is het 26ste grootste gekende exemplaar
van deze soort in het Brussels Gewest.

Het betreft een alleenstaande boom die achteraan op het perceel is geplant, nabij een muur.
Door zijn afmetingen en standplaats binnen in een huizenblok voegt de boom een zekere esthetische waarde toe aan
een buurt die op zich van groat erfgoedkundig belang is.

De kruin is goed gevonnd en mooi geproportioneerd. De boom verkeert in goede gezondheidstoestand en de starn
vertoont geen enkel zichtbaar gebrek.
Het takkenstelsel is in het algemeenevenwichtig uitgegroeid, maar doordat deze soort vrij licht hout vormt, moet de
kruin op geregelde tijdstippen worden ontdaan van dood haul.

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

Wetenschappelijke waarde: Veel voorkomende soort in onze streken, heeft het voordeel zeer vroeg bloesems te
vormen en ·uit te botten. Dit exemplaar is merkwaardig door zijn afmetingen en zijn aanwezigheid binnen in een
huizenblok, hetgeen de leefbaarheid van deze verstedelijkte buurt ten goede komt.

Esthetische waarde: Vroege en weelderige bloesemvorming, voegt een esthetische waarde toe aan de;
onmiddellijke omgeving.

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van 13 -03~ 2003
Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdsted ijke egerin, belast met Plaatselijke besturen, Ruimtelijke
Ordening, Monumenten en Landschappen, Stads emieuwing en etenschappelijk Onderzoek,

/ /l-. L _

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

Willem DRAPS

Copie certlflee eenterme
'inn ~:~{5

Voor eenstuldend atschrltt

CHA



ANNEXE II A LJARRETE 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°28, AVENUE
DE LJHIPPODROME AIXELLES.

DELIMITATION DU SITE

BIJLAGE II VAN HET BESLUIT VAN DE
BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE
REGERING HOUDENDE INSCHRIJVING OP
DE BEWAARLIJST ALS LANDSCHAP VAN D"E
WITTEPAARDEKASTANJE (AESCULUS
HIPPOCASTANUM) GELEGEN RENBAAN-
LAAN 28 TE ELSENE.

AFBAKENING VAN HET LANDSCHAP

Vu pour etre annexe a l'arrete du 13 ....03-; 2003 Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van 13 -03- 2003

Le Ministre-President du Gouverneme~
Region de Brwcelles-Capitale, charge des'"'PO~~Oi~~
locaux, de l'Amenaqernent du Territoire, des
Monuments et Sites, de la Renovation uZbain. et de
la Recherche SCientifique" . /

De Minister-Voorzitter van de Brusselse
oofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke
esturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en

L ndschappen, Stadsvernieuwing en
tenschappelijk Onderzoek,
~r-




