
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 chataignier commun
(Castanea vesca) sis Bosveldweg n°
80 aUccle.

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 chataignier commun
(Castanea vesca) sis Bosveldweg n° 80
a Uccle. .

Conslderant que Ie ColI$ge des
Bourprnestre et Echevins d' Uccle n'a
pas emis 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 propositlon 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 bewaaflijst als
landschap van de tamme kastanje
(Castanea vesca) gelegen
r30sveldweg nr 80 te Ukkel.

De Brusselse Hoofdstedeliike
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 tamme
kastanje (Castanea vesca) gelegen
Bosvefdweg nr 80 te Ukkel.

Overwegende dat het College van
Burgemeester et Schepenen van te
Ukkel geen opmerkingen heeft
gemaakt;

Considerant que Ie proprietaire n'a pas
emis d'observation dans Ie delai prevu
par I'article 7 § 5 de I'ordonnance du 4
mars 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 chataignier
commun (Castanea vesca) sis
Bosveldweg .n° 80 .8 Uccle, connu au
cadastre d'Uccle, 2eme division, section
C, 3eme feuille, parcelle n° 167 Y5
(coordonnees Lambert , beige:
x=149648, y=166322), en raison de son
inten3t scientifique et
esthetique, precise dans )'annexe ) 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'entreposage ou
la fabrication de substances nocives
au developpement et a la
croissance des plantations, de la
faune et de la flare ou nuisibles a la
quallte des eaux sont prohibees,

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

c) Le depot et Ie stockage de
materiaux, debris, detritus de toute
nature ( a I'exception d'une seule aire
de compostage) sont prohibes, .

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

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

f)Lors des operations d'entretien des
arbres, toute forme d'elagage 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
bewaarlijst als landschap, de tamme
kastanje (Castanea vesca) gelegen
Bosvefdweg 80 te Ukkel, bekend ten
kgdaster te Ukkel, 2de afdeling, sectie C,
3 e blad, perceel nr 167 Y5 (Belgische
coordinaten van Lambert: x=149648,
y=166322) wegens zijn
wetenschappelijke en esthetische
waarde, zeals 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 aansteken van vuur onder de
bomen 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 toevallige afbreken van
takken met een helende balsem in te
smeren.

f) Bij onderhoudsbeurten van bomen is
elke ·belangrijke snoeibeurt verboden
om het oorspronkelijke 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'execution 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 dela Region de
Bruxelles-Capitale,

Le Mlnistre-Presldent du
Gouvernement de la Re~ion de
Bruxelles-Capitale, charge des
Pouvoirs locaux, de l'Amenaqement du
Territoire, des Monuments et Sites, de
la Renovation Urbaine et de r'-.......
Recherche Scientifique,

cL:L
Francols-Xavler d

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 Plaatsellike Besturen,
Ruimtelijke Ordening, Monumenten en
Landsctiappen, Stadsvernieuwing en
Wetenschappelijk Onderzoek

L,.

De Staatssecretaris bij het Brussels
Hoofdstedeliik Gewest, belast met
Ruimtelijke Ordening, Monumenten en
Landscliappen en Bezoldigd Vervoer
van Personan, .

. )nrr::
\\r~"';'Jr ® c;nf3~ u~ d®~1f~ cf3chr~ft



ANNEXE I A L'ARRETE DU GOUVERNEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
INSCRIVANT SUR LA LISTE DE SAUVEGARDE,COMME SITE LE CHATAIGNIER COMMUN
(CASTANEAVESCA) SIS BOSVELDWEG N° 80 A UCCLE.

Ref. cadastrale : Uccle 12eme division I Section C 13eme feuille I Parcelle N3 (coordonnees Lambert beige: x=149648,
y=166322)

Localisation : Sujet isola I Jardin entourant une villa.

Description sommaire: Ce sujet est magnifiquement situs: iI a pu developper une couronne equilibree d'une rare
beaute, Avec ses 3,78m. de circonference, ce chataignierpeut etre considere comme un arbre remarquable et est repris
dans I'inventairecomprenantplus de 1000 exemplairesqui a ete realise suivant des criteres de taille, de taille maximale
atteinte parl'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 lrremplacableet de valeur historique.

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

Interet scientifique: Ce sujet presente un grand inten~t par ses dimensions et son port remarquable, iI constitue un
support important au niveaudes especes d'oiseaux et d'insectes presentsdans I'environnement immediate

Interet esthetlque : Ce chataignierrepresente incontestablementun impact importantau niveaupaysageret esthenque
dans ce quartier residential.

Vu pour etre annexaaI'arretedu

Le Ministre-President du Gouvernement de la de Bruxelles-Capitale, charqe des Pouvairs lacaux,
de l'Amenagement du Territaire, des Manu ents et Sites, d la Renovation Urbaine et de la Recherche
Scientifique,

Le Secretaire d'Etat a la Region de Bruxelles-Capital harge de l'Amenagement du Territoire, des
Monuments at des Sites et du transp~rt rernunere d ersonnes,

Willem DRAPS

CJ~ANCELLER~

{~
~



BIJLAGE I BIJ HET BESLUIT VAN DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING TOT INSCHRIJVING OP DE
BEWAARLIJST ALS LANDSCHAP VAN EEN TAMME KASTANJE (CASTANEA VESCA) GELEGEN
BOSVELDWEG NR 80 TE UKKEL.

Kadastrale ref: Ukkel /2° afdeling / Sectie C/ 3°blad I Perceel N3 (Belgische coordinaten van Lambert: x=149648,
y=166322)

Vindplaats: alleenstaande boom I Tuin rondom een villa.

Beknopte beschrijving: Dit exemplaar is prachtig gelegen en heeft een evenwichtige kruin van een zeldzame
schoonheid kunnen ontwikkelen. Met zijn omtrek van 3.78 m mag deze kastanje als een merkwaardige boom worden
beschouwden is dan ook opgenomen in de inventaris die reeds meer dan 1.000 exemplaren telt en die werd
opgesteld volgens criteria van grootte, maximumgrootte van de soort, zeldzaamheid , vindplaats in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, landschapswaarde, gezondheidstoestand, 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: dit exemplaar vertegenwoordigt een grote waarde door zijn afmetingen en zijn
merkwaardige groeiwijze; het vervult een belangrijke rol voor de vogel- en insectensoorten die in de onmiddellijke
omgeving terug te vinden zijn.

Esthetische waarde: deze kastanje speelt ontegenzeglijk een belangrijke rol op de landschappelijke en esthetische
waarde in deze residentlele buurt.

Minister-voorz.itter van de Brusselse Hoofds~~ Regering, belast metPlaatselijke besturen, Ruimtelijke
Ordening, Monumenten en Landschappen, stad,vemieuwing en etenschappelijk Onderzoek,

o

Francois-Xavier de DO NEA

Staatssecretaris bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bela t 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
CHATAIGNIER 'COMMUN (CASTANEAVESCA)
SIS BOSVELDWEG N° 80 AUCCLE.

DELIMITATION DU SITE

RUE LANGEVELD STRAAT

BIJLAGE II VAN HET BESLUIT VAN DE
BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE
REGERING HOUDENDE INSCHRIJVING OP
DE BEWAARLIJST ALS LANDSCHAP VAN DE
TAMME KASTANJE (CASTANEA VESCA)
GELEGEN BOSVELDWEG NR 80 TE UKKEL.

AFBAKENING VAN HET LANDSCHAP

Vu pour etre annexe al'arrete du ~'.... ··'i)( ,· 200? Gezien am te worden gevoegdbij het besluit van

Le Ministre-President du .Gouverneme~ la De Minister-Voorzitter van de Brusselse
Region de Bruxelles-Capitale, charge des Pouvoirs Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke
locaux, de l'Amenagement du _Ierrito,ire, des Be turen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en
Monuments at Sites, de la Renovati~n urb7:inet de Lan SChappen,' , Stadsvernieuwing en
la Recherchescientifique, ./ W~t nschappelijk Onderzoek,

. / ~ A--- _
Fran~ois-Xavier de D NNEA




