
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 sauveQ~rde
comme site I' erable sycomore ..~Acer
pseudoplatanus), situe au n 107,
avenue du Haras a Woluwe-Saint
Pierre.

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 I'arrete du Gouvernement de la
Region de Bruxelles-Capitale du 29 juin
2000 entamant la procedure d'inscription
sur la liste de sauvegarde comme site I'
erable sycomore (Acer pseudoplatanus),
situe au n0107, avenue du Haras a
Woluwe-Saint-Pierre.

Considerant que Ie College des
Bourgmestre et Echevins de Woluwe
Saint-Pierre n'a pas ernis
d'observations ;

Conslderant que Ie proprietaire n'a pas
ernis d'observatlon 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
Bruxelies-Ca,Pitale et du Secretaire
d'Etat charge des Monuments et Sites,

Arrete:

~ . BRUSSELS HOOFDSTEDELlJK GEWEST

Besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering

Besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering tot
inschrijving op de bewaarlijst als
landschap vande gewone esdoorn
(Acer pseudoplatanus), gelegen
Stoeterijlaan 107 te Sint-Pieters
Woluwe.

De Brusselse
Regering,

Gelet op de ordonnantie van 4 maart
1993 inzake het behoud van het
onroerendeerfgoed, 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
gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus),
gelegen Stoetenjlaan 107 te Sint
Pieters-Woluwe.

Overwegende dat het College van
Burgemeester et Schepenen van te
Sint-Pieters-Woluwe 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:
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Article 1er - Est inscrit sur la liste de
sauvegarde comme site I' arable
sycomore (Acer pseudoplatanus), situe
au n0107, avenue du Haras a Woluwe
Saint-Pierre connu au. cadastre de
Woluwe-Sai!1t-Pierre 3eme division,
section D, 5 me feuille, parcelle n0369 t
·1 0 (partie) (coordonnees Lambert
beige :x=156485, y=168727), 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 I'annexe II du present
arrete.

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

a) L'utilisation, I'entrepasage au
la fabrication de substances necives
au developpernent 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
rnateriaux, debris, detritus de toute
nature ( a I'exception d'une seule aire
de compostage) sont prohibes.

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

f)Les plaiesoccasionnees lors de
tailles d'entretien au 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 est
interdite.

i) Toute installation quelconque, en ce
compris les roulettes et caravanes est
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Artikel1 - Wordt ingeschreven op de
bewaarlijst als landschap, de gewone
esdoorl} (Acer pseudoplatanus), gt?legen
StoetenJlaan 107 te Sint-Pleters
Woluwe, bekend ten kadaster te Sint
Pieters-Woluwe, beken£ ten kadaster te
Sint-cfieters-Woluwe, 3 e afdeling, sectie
0, 5 e blad, perceel nr 369 t 10 (deel)
(Belgische ·coordinaten van Lambert:
x=156485, y=168727) , 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 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, zllnverboden.

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 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
tijdens een onderhoudsbeurtzijn
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 verstoren.

hjElke nieuwe constructie is verboden.

i) De plaatsing van om het even welke
installatie, hierbij inbegrepeo.,",._..
woonwagens en caravans is ve~QoQe.t1~.:,0;: / ~" '~ :: ·~~ /~>
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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, Brussel,

~--

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

Voar de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering,

De Minister-Voorzitter van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
belast met Plaatsetllke 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 Re~ion de
Bruxelles-Capitale, charge des
Pouvoirs locaux, de l'Arnenaqement du
Territoire, des Monuments et Sites, de
la Renovation Urbaine et de I
Recherche Scientifique,

Francois-Xavier de

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

Willem Draps



ANNEXE I A L'ARRETE DU GOUVERNEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE INSCRIVANT SUR LA
LISTE .DE SAUVEGARDE COMME SITE L' ERABLE SYCOMORE
(ACER PSEUDOPLATANUS) SITUE AU N°107 DE L'AVENUE DU HARAS A WOLUWE-SAINT-PIERRE.

Ref. cadastrale : 3eme division, section D, 5eme
• feuille, parcelle n° 369 t 10 (coordonnees Lambert beige :x=156485,

y=168727).

Localisation: 1I0t ceinture par I'avenue de Meurers, I'avenue Sainte Alix et I'avenue du Haras.

Description sommaire : Cet arbre serait I'unique survivant d'un alignement ayant borde I'avenue du Haras jusqu' en
1957.

II s'agit d'un arbre de grande taille possedant une couronne bien equilibree et d'un port harmonieux. Ce specimen
presente un tres bon etat sanitaire general et un tronc sans vice particulier. A ce stade ce sujet est probablement
arrive au maximum de son ceveloppement,

Avec ses 3.00 m. de circonference, cet arbre se classe en 7eme position des plus gros exemplaires connus pour cette
espece repris dans I'inventaire scientifique etabli par Ie service des Monuments et des sites pour la Region de
Bruxelles-Capitale.

La presence d'un tel arbre est un lieu de vie pour une multitude d'oiseaux et d'insectes faisant partie de la faune
locale.

Actuellement son etat sanitaire est excellent et ne demande done pas de soins particuliers, l'esperance de vie de cet
arbre pourrait facilement se prolonger au-dela d'un siecle, sauf accident.

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: Cet erable est de par ses dimensions et sa structure equlllbree un arbre remarquable, qui de plus,
est une espece indigene.
L'impact de cet erable sur la faune omithologique et entomologique locale n'est pas negligeable.

Interet esthetlque : La presence de cet arbre apporte une qualite d'habitabilite indeniable dans ce quartier avocation
residentielle.

Cet erable de par sa situation en interieur d'llot, ses dimensions et sa couronne bien equulbree, constitue une plus
value au point de vue de l'esthetlque dans Ie quartier.

Vu pour etre annexe aI'arrete du

apia certif~ec ccntorrnc
2on;:;.

, charge de l'Amenagement du Territoire, des
ersonnes,

LeMinistre-President du GouvernemeFn' a r.giOn de Bruxelles-Capitale, charge des Pouvoirs locaux,
de l'Arnenaqernent du Territoire, des M numents et Si es, de la Renovation Urbaine et de la Recherche
Scientifique,

J/L/

Le Secretaire d'Etat a la Region de Bruxelles-Capit
Monuments et des Sites et du transport rernunere



BIJLAGE I BIJ HET BESLUIT VAN· DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING TOT INSCHRIJVING OP DE

'BEWAARLlJST ALS LANDSCHAP VAN DE GEWONE ESDOORN (ACER PSEUDOPLATANUS), GELEGEN STOETERIJLAAN 107 TE SINT

PIETERS-WOLUWE.

Kadastrale gegevens : 3de afdeling, sectie D, 5de blad, perceel nr 369 t 10 (Belgische coordinaten van Lambert:
x=156485,y=168727)

Ligging : Huizenblok omsloten door de Meurerslaan, Sint-Alixlaan en Stoeterijlaan.

Beknopte beschrijving :
Ais wetenswaardigheid kan nog worden vermeld dat deze boom de enige overlevende zou zijn van een bomenrij die
tot 1957 langs de Stoeterijlaan heeft gestaan.
Het betreft een boom van middelmatige grootte met een vrij evenwichtig ontwikkelde kroon en harmonisch
voorkomen. Dit exemplaar verkeert in goede algemene gezondheid en de starn vertoont geen zichtbare gebreken.
Deze boom heeft momenteel waarschijnlijk zijn maximale ontwikkeling bereikt.

Met zijn stamomtrek van 3,00 m is deze boom de 7de grootste van aile gekende exemplaren van deze soort in het
Brussels Gewest, zoals blijkt uit de wetenschappelijke inventaris opgesteld door de Dienst voor Monumenten en
Landschappen.

De boom is ook een belangrijk aantrekkingspunt voor de lokale vogel- en insectenpopulatie.

Zijn huidige gezondheidstoestand is uitstekend en vergt geen speciale zorg, zodat de levensverwachting van deze
boom - onvoorziene ongelukken niet te na gesproken - gemakkelijk op nag meer dan een eeuw mag worden
geraamd.

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 onroerendeerfgoed :

Wetenschappelijke waarde: Door zijn afrnetingen en harrnonische proporties gaat het om een merkwaardig
exemplaar dat bovendien tot een inheemse boomsoort behoort.
Deze boom heeft ook een niet onaanzienlijke betekenis voor de plaatselijke vogel- en insectenwereld.

Esthetische waarde:
De aanwezigheid van deze boom in een woonwijk vormt ongetwijfeld een element dat de leefbaarheid ten goede
~~ .

Door zijn standplaats binnen in een huizenblok, zijn afmetingen en mooi uitgegroeide kruin vormt deze boom een
esthetische meerwaarde voor de omgeving.

Gezien am te worden gevoegd bij het besluit van 1 '..J n...., fJl] f"~ "' j
: ~} c...·t./..-· l. .J ....

Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoof eaelr e Regering, belast met Plaatselijke besturen, Ruimtelijke
Ordening, Monumenten en Landschappen, tadsvemieuwing n Wetenschappelijk Onderzoek,

Francois-Xavler de

Staatssecretaris bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, b
Landschappen en Bezoldigd Vervoer van Personen,

Willem DRAPS

Ordening, Monumenten en



ANNEXE II A LJARRETE DU
GOUVERNEMENT DE LA REGION DE
BRUXELLES-CAPITALE INSCRIVANTSUR LA
LISTE DE SAUVEGARDE COMME SITE L'
ERABLE SYCOMORE (ACER
PSEUDOPLATANUS), SITUE AU N°107,
AVENUE DU HARAS A WOLUWE-SAINT
PIERRE.

DELIMITATION DU SITE

BIJLAGE II VANHET BESLUIT VAN DE
BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE
REGERING HOUDENDE INSCHRIJVING OP
DE BEWAARLIJST ALS LANDSCHAP VAN DE
GEWONE ESDOORN (ACER
PSEWDOPLATANUS), GELEGEN
STOETERIJLAAN 107 TE SINT-PIETERS
WOLUWE.

AFBAKENING VAN HET LANDSCHAP

Vu pour etre annexaal'arrete du ~ 3 b.D?-,,· .2nn? Gezien am te worden gevoegdbij het besluit van i13 ~D2·" 2110~~

Le Ministre-President du Gouverneme de' la Minister-Voorzitter van de Brusselse
Region de Bruxelles-Capitale, charge de Pouvoirs dstedelijke Regering, belast met Plaatselijke
locaux, de l'Amenagement du Terri oire, des Bes ren, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en
Monuments et Sites, de la Renovation u bai~t de 'Lan chappen, Stadsvernieuwing en
la Recherche scientifique, I L dY schap~ko~derzoek,

Francois..Xavier de

":,. ; . ... .




