
Hoofdstedelijke

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 comme site Ie
Pinus maritima (pin maritime) situe
au n09, avenue Camille Joset it
Etterbeek.

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
etB; ' .

Vu I'arrete du Gouvernement de la
Region de Bruxelles-Capitale du 15

. novembre 2001 entamant la procedure
d'inscriptionsur la liste de sauvegarde
comme site Ie Pinus maritima (Pin
maritime), situe au n° 9, avenue Camille
Joset aEtterbeek;

Considerant que Ie Colle~e des
Bourgmestre et Echevins d'Etterbeek
n'a pas ernis d'observations ;

Considerant que Ie proprietalre 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-President
du Gouvernement de la Region de
Bruxelies-Ca,Pitale 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 bewaanijst als
landschap van de Pinus maritima
(zeedenl gelegen Camille Josetlaan
nr 9 te Etterbeek.

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 15
november 2001 houdende instelling van
de procedure tot inschrijving Or:? de
bewaarlijst als landschap van de Pinus
maritima gelegen Camille .Josetlaan nr 9

.te ' Etterbeek;

Overwegende dat het College van
Burgemeester et Schepenen van
Etterbeek geen oprnerkinqen 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 Pinus
maritima (Pin maritime) sis au n09,
avenue Camille Joset a Etterbeek
connu au cadastre. d'Etterbeek, 2eme
division, section B, 1er~euille, parcelle n°
N3 (coordonnees Lambert beige:
x=152006, y=168975), en raison de son
interet esthetique et scientifique , precise
dans I'annexe I au present arrete.

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

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

a) L'utilisation, I'entreposage . ou
la fabrication de substances nocives
au developpernent at a la
croissance des plantations, de la
faune et de la flare ou nuisibles a la
quallte des eaux sont prohibes,

b) L'allumage de feux est interdit sous
la couronne.

c) Le depot et Ie stockage de
.rnateriaux, debris, detritus de toute
nature sont prohibes.

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

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

f) 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
stat sanitaire.

Artikel 1 - Wordt ingeschreven op de
bewaarlijst als landschap van de Pinus
maritima (zeeden) gelegen Camille
Josetlaan nr 9; te Etterb~eK, bekend ten
kada~r te Etterbeek, 2 eafdeling, sectie
B, 1 blad, perceel nr.N3 (Belgische
coordinaten van Lambert: x=152006,
y=168975) , wegens zijn esthetische en
wetenschappeliike waarde, zoals nader
bepaald in bljlage 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 aansteken van vuur onder de
kroon is verboden.

c) De opslag en de bewaring van
materialen, het storten van hulsaval,
vuilnis en afval van eender welke aard
is verboden.

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

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

f) Bij onderhoudsbeurten van bomen is
elke belangrijke snoeibeurt verboden
am het oorspronkelijk evenwicht van de
boom of zijn gezonClheidstoestand niet
te verstoren.



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, i :~ ···D?:~ 2003 Brussel,

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'Amenagemen~d
Territoire, des Monuments et Sites, .e
la Renovation Urbaine et de la
Recherche Scientifique,

Francois-Xavier

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

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering,

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

Donnea

De Staatssecretaris bij het Brussels
Hoofdstedelilk Gewest, belast met
Rulmtelijke Ordening, Monumenten en
Landschappen en Bezoldigd Vervoer
van Personen,

Willem Draps

Copie certlfi6. conform.
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voor eenslu·idend afschrlft
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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 PINUS MARITIMA (PIN MARITIME)
SITUE AU N°9, AVENUE CAMILLE JOSET A ETIERBEEK.

Ref. cadastrale : Etterbeak I 2eme division I Section B I 1ere feuille I Parcelle N3 (coordonnees Lambert
beige: x=152006, y=168975) ,

Localisation: Jardin prive Iinterieur d'ilot I Arbre isola I Quartier fortement urbanlse,

Description sommaire : L'arbrea une circonterence de 1,85m. et une hauteur d'environ 12m. Ce sujet est
de belle taille rnalqre sa situation au sein d'un quartier fortement urbanlse.

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

Interet scientifique: L'arbre est interessant par sa stature at par sonespece qui est peu utfisee en milieu
urbain. L'arbre semble actuellement en bon etat phytosanitaire, il rnerite d'etre conserve.

Interet esthetlque : Impact paysager reel au niveau du quartier, cette essence peut etre consideree comme
une curiosite dans eet TIot.

Vu pour etre annexa al'arrete du

Le Mlnlstre-Presldent du Gouvernement de la Region de Bruxelles-Capitale, charge des Pouvoirs locaux,
de l'Amenaqernent du Territoire, des Morents et Sites. de la Renovation Urbaine et de la Recherche
Scientifique, / /

/ ~/ ~----

Francois-Xavier d

Le Secretaire d'Etat a la Region de Bruxelles-Capit I charge de l'Amenagement du Territoire, des
Monuments et des Sites et du transport remunere ersonnes,

Willem DRAPS
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BIJLAGE I BIJ HET BESLUrT VAN DE BRUSSELSE HOOFSTEDELIJKE REGERING TOT
INSCHRIJVING OP DE BEWAARLIJST ALS LANDSCHAP VAN DE PINUS MARITIMA (ZEEDEN), AAN
HET NR 9 VAN DE CAMILLE JOSETLAAN IN ETTERBEEK.

Kadastrale ref: Etterbeek / 2°afdeling I Sectie B /1 ° blad / Perceel N3 (Belgische coordinaten van
Lambert: x=152006, y=168975)

Vindplaats: Prive-tuin / Binnenterrein van een huizenblak / Alleenstaande boom / Sterk verstedelijkte
buurt.

Beknopte beschrijving: De boom heeft een omtrek van 1.85m en een hoagte van ongeveer 12m.
Ondanks zijn vindplaats in een buurt met een sterke stedelijke druk, heeft hij mooie afmetingen.

Waarde van het goed volgens de criteria bepaald in artikel2, 10 van de ordonnantie van 4 maart
1993 inzake het behoud van het onroerend erfgoed: . .

Wetenschappelijke waarde: De boom is interessant door zijn gestalte en door het feit dat zijn soort
weinig voorkomt in stedelijk milieu. Zijn fytosanitaire conditie is goed en hij verdient dan ook bewaard te
worden.

Esthetische waarde: Reele landschappelijke impact op het vlak van de buurt, deze soort wordt
misschien wei als een curlosum beschouwd in dit huizenblok.

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van

Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke besturen,
Ruimtelijke Ordening, Monumenten en~happen, Stadsvernieuwing en Wetenschappelijk

. Onderzoek, /

Francois-Xavier de ONNEA

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

Copie certifiee ~onf.~rme
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Voor eensluidend afschrlft
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ANNEXE II A L'ARRETE DU
GOUVERNEMENT DE LA REGION DE
BRUXELLES-CAPITALE ENTAMANT "LA
PROCEDURE INSCRIVANT SUR LA LISTE DE
SAUVEGARDE COMME SITE LE PINUS
MARITIMA (PIN MARITIME) SITUE AU N°9,
AVENUE CAMILLE JOSET A ETTERBEEK.

DELIMITATION DU SITE

BIJLAGE II VAN HET BESLUIT VAN DE
BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE
REGERING HOUDENDE INSCHRIJVING OP
DE BEWAARLIJST ALS LANDSCHAP VAN DE
PINUS MARITIMA (ZEEDEN) GELEGEN
CAMILLEJOSETLAANNR 9 TE ETIERBEEK.

AFBAKENING VAN HET LANDSCHAP

50
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Vu pour etre annexa al'arrete du i 3 -0.2- lfi O ~ · Gezien om te worden gevoegd bij het besluit vant g
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Le Ministre-President du Gouverne ent de la De Minister-Voorzitter van de Brusselse
Region de Bruxelles-Capitale, charge s Pouvoirs H "ofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke
locaux, de "l'Amenagement du Territolre, des " B sturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en
Monuments et Sites, de la RenovationZrbai et de La dschappen, Stadsvernieuwing en
la Recherche scientifique. / .'L/ tenSChz:=:k.

Francols-Xavler de ONNEA



2'0 JAN. 2005
Brusselse Hoofdstedelijke

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

Arrete du Gouvernement de la Region
de Bruxelles-Capitale

Arrete du Gouvernement de la Region de
Bruxelles-Capitale modifiant I'arrete du
Gouvernement de la Region de Bruxelles
Capitale du 13 fevrier 2003 inscrivant sur
la liste de sauvegarde comme site
I'ancienne proprlete J-B. Robie, sltuee au
n074, rue Saint-Bernard it Saint-Gilles 
erratum.

Le Gouvernement de la Region de
Bruxelles-Capitale,

Vu I' arrete du Gouvernement de la Region
de Bruxelies-CapitaJe du 13 fevrler 2003
inscrivant sur la liste de sauvegarde comme
site I'ancienne propriete J-B. Robie, situee
au n074, rue Saint-Bernard aSaint-Gilles;

Considerant qu'une erreur materlelle s'est
produite dans cet arrete, notamment dans
l'Annexe II;

Sur la 'proposition du Mlnlstre-Presldent du
Gouvernement de la Region de Bruxelles
Capitale et du Secretalre d'Etat charge des
Monuments et Sites,

Arrete:

Article 1er - L'annexe II de l'arrete du
Gouvemement de la Region de Bruxelles
Capitale du 13 fevrier 2003 inscrivant sur la
liste de sauvegarde comme site I'ancienne
propriete J-B. Robie, situee au n074, rue
Saint-Bernard "a Saint-Gilles est rernplacee
par I'annexe II jointe au present arrete.

Bruxelles, 20 JAN. 2005
Pour Ie Gouvernement de la Region de
Bruxelles-Capitale,

Le Ministre-President du Gouvernement de
la Region de Bruxelles-Capitale charge des
Pouvoirs locaux, de f'Amenagement du
Territoire, des Monuments et Sites, de la
Renovation urbaine, du Logement, de la
Proprete publique et de la Cooperation au
developpement,

CHANCELLaeRI~
Benjamin CADRANISl.

KANSELA~tJ "V"-'-~ C'

r.

BRUSSELS HOOFDSTEDELJJK GEWEST

Besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering

Besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering houdende
wijziging van het besluit van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering van
13 februari 2003 tot inschrijving op de
bewaarlijst als landschap van hat
voormalig domein J·B. Robie, gelegen
Sint-Bernardusstraat 74 te Sint-Gillis 
erratum.

.De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Gelet op het besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering van 13 februari
2003 tot inschrijving op de bewaarlijst als
landschap van het voormalig domein J-B.
Robie, gelegen Sint-Bemardu5straat 74 te
Sint-Gillis;

Overwegende dat er een rnateriele fout
geslopen is in dit besluit, inzonderheid in
Bijlage II;

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

Besluit:

Artikel 1 - Bijlage II van het besluit van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13
februari 2003 tot inschrijving op de
bewaarlijst als landschap van het voormalig
domein J-B. Robie, gelegen Sint
Bemardusstraat 74 te Sint-Gillis wordt
vervangen door de Bijlage II die bij dit
besluit is gevoegd.

Brussel,

Voor de
Regering,

De Minister-President van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering, belast met
Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke
Ordening, Monumenten en
Landschappen, Stadsvernieuwing,
Huisvesting, Openbare Netheid en
Ontwlkkelinqssarnenwerkinq,

~<J'> Kfl,N;tL .,'''I It;"f0- -~., ~!/i$
'~2h:;'~:~-;::-;':-;-;';",<C.~/...
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ANNEXE II A L'ARRETE DU
GOUVERNEMENT DE LA REGION' DE
BRUXELLES-CAPITALE INSCRIVANT SUR
LA LISTE DE SAUVEGARDE COMME SITE
L'ANCIENNE PROPRIETE J-B. ROBIE
SITUEE 74, RUE SAINT-BERNARD A SAINT
GILLES

BIJLAGE II VAN HET BESLUIT VAN DE
BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE
REGERING HOUDEN.DE INSCHRIJVING OP
DE BEWAARLIJST ALS LANDSCHAP VAN
HET VOORMALIG DOMEIN J-B. ROBIE,
GELEGEN SINT-BERNARDUSSTRAAT 74 TE
SINT-GILLIS

DELIMITATION DE LA ZONE
DE PROTECTION

AFBAKENING VAN
DE VRIJWARINGSZONE

Vu pour etre annexe aI'arrete du 2 0 JAN. ZU05 Gezien om te worden gevoegd bij hat besluit van

2 0 JAN. 2005

o4 -02- Z005

De Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Rulrntelilke
Ordeninq, Monumenten en Landschappen,
Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid en
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.. C-HANCELLERI
Benjamin CADRANEL

KANSELARIJ

Le Ministre-President du Gouvemement de la Region
de Bruxelles-Capitale charge des Pouvoirs locaux, de
l'Amenaqement du Territoire, des Monuments et
Sites, de fa Renovation urbaine, du Logement, de la
Proprete pubJique et de la Cooperation au
developpernent,




