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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 chene de Hongrie
(Quercus frainetto) situe avenue
Secretin aJette.

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
et 8;

Vu l'arrete du Gouvernement de la
Region de Bruxelles-Capitale du 15
novembre 2001 entamant la procedure
d'inscription sur la liste de sauvegarde
comme site du chene de Hongrie
(Quercus ' frainetto) situe avenue
Secretin aJette.

Considerant que Ie College des
Bourgmestre et Echevins de Jette n'a
pas emis d'observations ;

Considerant que Ie proprletalre n' a pas
ernis d'observation dans Ie delal 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:

AU'O,l . 0 2;:;

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering

Besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering tot
inschrijving op de bewaarlijst als
landschap van de Hongaarse eik
(Quercus frainetto) gelegen
Secretinlaan te Jette.

De Brusselse Hoofdstedelijke
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 instellinq van
de procedure tot inschrijving op de
bewaarlijst als landschap van de
Hongaarse eik (Quercus frainetto)
gelegen Secretinlaan te Jette.

Overwegende dat het College van
Burgemeester et Schepenen van Jette
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
Monurnenten en Landschappen,

Besluit:



Article 1er
- Est inscrit sur la liste de

sauvegarde comme site Ie chene de
Hongne (Quercus frainetto), sis avenue
Secretin.a Jette, connu au cadastre de
Jette, 3eme division, section D, 3ame
feuille, parcelle n° 263X (coordonnees
Lambert beige: x=147491, y=174351),
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.

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 au 
nuisibles a la qualite des eaux sont
prohibees.

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

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

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

e) Les plaies occaslonnees lors de
tailles d'entretien au lors de bris de
branches accidentels, seront
recouverts 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
etat sanitaire.

Artikel 1 - Wordt ingeschreven op de
bewaarliist als landschap de Hongaarse
eik (Quercus frainetto) gelegen
Secretinlaan te Jette bekend tece
kadaster Jette, 3de afdeling, sectie D, 3 e
blad, perceel nr 263X (Belgische
coordlnaten van Lambert: x=147491,
y=174351), wegens zijn
wetenschappelijke en esthetische
waarde, zoals nader bepaaldin 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
behoudsveorwaarden zijn de volqende :

I a)Het gebruik, de opslag of de
aanrnaak van stoffen die schadelijk
kunnen zijn voor de ontwikkeling en de
groeivan de aanplantingen, de fauna
en de flora of voor de kwaliteit van het
water, zijn verboden.

b) Het aansteken van vuur onder de
bomen is verboden. -

c) De opslag en debewaring van
materialen, het storten van huisafval,
vuilnis en afval van eendert welke aard
is verboden.

d) Het gewoon onderhoud van de
bomen (het verwijderen van de dade 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 toevallige -afbreken van
takken met een helende balsem in te
smeren.

f)Bij onderhoudsbeurten van bomen is
elke belangrijke snoeibeurt verboden
op het oorspronkelllke evenwicht van
de boom of zijn gezondheidstoestand
niet te verstoren.



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

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

Bruxelles, Brussel,

Pour Ie Gouvernement de la Region de
Bruxelles-Capitale,

Le Ministre-President du
Gouvernemen~ de la Re~ion de
Bruxelles-Capitale, . charge · des
Pouvoirs locaux, de l'Arnenaqement du
Territoire, des Monuments et Sites, de
la Renovation Urbaine et der
Recherche Scientifique,

/LL/·

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering,

De Minister-Voorzitter van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
belast met Plaatseliike Besturen.,
Ruirntelijke Ordening, Monumenten en
Landsctiappen, Stadsvernieuwing en

. Wetenschappelijk Onderzoek

Francols-Xavler e Donnea

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,

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

Willem Draps
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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 CHENE DE HONGRIE (QUERCUS FRAINETIO) SITUEAVENUE
SECRETIN A JETTE.

Ref. cadastrale : Jette I 3eme division I Section D I 3emefeuille I Parcelle : 263X (coordonnees Lambert beige: x=150041,
y=167720)

Localisation : Cet arbre remarquable se situe sur Ie petit espace public situe aune des extrernltes de I'avenue Secretin a
Jette. Ce sujet lsole est bien sltue et beneficie d'une lurninoslte suffisante pour un bon developpement,

Description sornmalre : Ce chene d'une circonference de 3,84m.(1996)peut etre considere comme un sujet
remarquable compte tenu de sa situation en milieu urbanise, II est repris a I'inventaire comprenant plus de 1000
exemplaires qui a ete realise suivant des criteres de taille, de taille .maximale atteinte par l'espece, de rarete, de
localisation au sein de la region de Bruxelles-Capitale, de valeur paysaqere, d'etat sanitaire, de qualite de plantation, de
caractere irrernplacable et de valeur historique.

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

Interet scientifique: Sujet remarquable par sa taille et par son espece, iI est interessantde constater la presence d'un
tel sujet qui peut croitre de facon harmonieuse dans un milieu fortement urbanlse,

Interet esthetlque : Ce sujet a un impact indenlable sur la perception de I'environnement immediat ; en effet celui-ci se
trouve dans la perspective formee par les debouches de I'avenue Secretin, la rue Jules Lahaye et Ie boulevard De Smet
de Nayer.

Vu pour etre annexe a I'arrete du

~--

e de l'Amenagement du Territoire, des Monuments et

Francois-Xavier de 0

Le Secretaire d'Etat a la Region de Bruxelles-Capitale, .
des Sites et du transport remunere des Personnes,

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

;~

Willem DRAPS
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BIJLAGE I BIJ HET BESLUIT VAN DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING TOT INSCHRIJVING OP DE 
BEWAARLIJST ALS LANDSCHAP VAN DE HONGAARSE ElK (QUERCUS FRAINETIO) GELEGEN
SECRETINLAAN IN JETIE.

Kadastrale ret: Jette 130 afdeling I Sectie 0 130 blad I Perceel 263X (Belgische coordlnaten van Lambert: x=147491,
y=174351)

Ligging: Deze merkwaardige boom staat op een kleine open-bare ruimte gelegen aan een van de uiteinden van de
Secretinlaan in Jette. Dit alleenstaand exemplaar staat op een goede plaats en heeft voldoende licht voor een goede
ontwikkeling.

Beknopte beschrijving: met zijn omtrek van 3.84m (in 1996) mag deze eik als een merkwaardige boom worden
beschouwd rekening houdend met zijn vindplaats in verstedelijkt milieu en is dan oak opgenomen in de inventaris die
reeds meer dan 1.000 exemplaren telt die werd opgesteld volgens criteria van grootte, maximumgraatte van de soort,
zeldzaamheid, vindplaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, landschapswaarde, gezandheidstaestand,
aanplantingskwaliteit, onvervangbaar karakter en historische waarde.

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

Wetenschappelijke waarde: merkwaardig exemplaar door zijn grootteen soart; het is interessant vast te stellen dat
een dergelijk exemplaar evenwichtig kan groeien in een sterk verstedelijkt milieu.

Esthetische waarde: dit exemplaar heeft een ontegenzeggelijke uitwerking op de gewaarwording van de
anmiddellijke omgeving; het bevindt zich inderdaad in het perspectief dat gevorrnd wordt door de uitwegen van de
Secretinlaan, de Jules Lahayestraat en de De Smet de Nayerlaan.

Gezien am te worden gevoegd bij het besluit van

Minister-Voorzittervan de Brusselse Hoof tedeh e Regering, belast met Plaatselijke besturen, Ruimtelijke
Ordening, Monumenten en Landschappen, S adsvemieuwing e Wetenschappelijk Onderzoek,

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

Willem DRAPS
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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 LE
CHENE DE HONGRIE (QUERCUS
FRAINETTO) SITUE AVENUE SECRETIN A
JETTE

DELIMITATION DU SITE

BIJLAGE II VAN HET BESLUIT VAN DE
BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE
REGERING HOUDENDE INSCHRIJVING OP
DE BEWAARLIJST ALS LANDSCHAP VAN DE
HONGAARSE ElK (QUERCUS FRAINETTO)
GELEGEN SECRETINLAAN TE JETIE.

AFBAKENING VAN HET LANDSCHAP

Vu pour etre annexe al'arrete du

CIMfTIERE DE JETTE

KERKHOF VAN JETTE

.,..D?··, ;2nO? Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van . :.)
: <~~. ~D ;">

Le Ministre-President du Gouvernem~ la De Minister-Voorzitter van de Brusselse
Region de Bruxelles-Capitale, charge d~s Pouvolrs HoofdstedeJijke Regering, belast met Plaatselijke
locaux, de l'Amenagement du Territoire, des esturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en
Monuments et Sites, de la Renovation U.7Lbainet de ndschappen, Stadsvernieuwing en
la ·Recherche scientifique, etenschappelijk Onderzoek,

/ /
Fran~ois-Xavier d DONNEA

Le Secretaire d'Etat a la Region de Bruxelles- De Staatssecretaris bij het Brussels Hoofdstedelijk
Capitale, charge de f'Amenagement du Territoire, G est, belast met Ruimtelijke Ordeninq.; .__,~.._. .
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