
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 I' Araucaria araucana
situe 21 avenue des Princes
Brabancons aWatermael-Boitsfort.

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 "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 de I' Araucariaaraucana
situs 21 avenue des Princes
Brabancons aWatermael-Boitsfort.

Considerant Q!.Je Ie College des
Bourgmestre et Echevins de Watermael
Boitsfort n'a pas ernis d'observations; .

Considerant que Ie proprietaire n'a pas
emis d'observation .dans Ie dslai prevu
par I'article 7 § 5 de I'ordonnance du 4
mars 1993;

Sur la proposition du Ministre-President
du Gouvernement de la Re9i9n de
Bruxelles-Ca,Pitale et du Secretalre
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 bewaartijst als
landschap van de Araucaria araucana
gelegen Brabantse-Prinsenlaan, 21 te
Watermael-Bosvoorde.

De Brusselse
Reqerinq, .

Galet op de ordonnantie van 4 rnaart
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 op de
bewaarlijst als landschap
van de Araucaria araucana gelegen
Brabantse-Prinsenlaan, 21 te
Watermael-Bosvoorde.

Overwegende dat het College van
Burgemeester et Schepenen van te
Watermael-Bosvoorde geen
opmerkingen heeft gemaakt ;

Considerant que Ie proprietaire n'a pas
ernis 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 1~r - Est inscrit sur la liste de
sauvegarde comme site I' Araucaria
araucana sis au 21, avenue des Princes
Brabancons a Watermael-Boitsfort, 1ere
division, section D, 3eme feuille, parcelle
n0220/2 83 (coordonnees ~ Lambert
beige: x=148515, y=166550), 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 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 et a la
croissance des plantations, de la
faune et de la ·flore au nuisibles a la
qualite des eaux sont prchibees,

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

c) Le depot et Ie stockage de
rnateriaux, 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 mortes,
cassees, soins aux plaies) est
obligatoire.

e)Les plates occasionnees lors de
tailles d'entretien ou lars de 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'equtllbre initial de I'arbre ainsi que son
etat sanitaire

Artikel 1 - Wordt ingeschreven op de
bewaarlijst als landschap, de Araucaria
araucana, gelegen Brabantse 
Prinsenlaan 21 te Watermaal-Boitsfort,
bekend ten kadaster te Watermaal
Boitsfort, 1ste afdeling, sectie 0, 30e blad,
perceeI nr 220/283 (Belgische
coordinaten van Lambert: x=153076,
y=1666S9), wegens zijn
wetenschappelijke en esthetlsche
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 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'executlon 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 Mlnistre-President du
Gouvernement de la ReSion de
Bruxelles-Capitale, charge des
Pouvoirs locaux, de l'Arnenaqernent du
Territoire, des Monuments et Sites, de
la Renovation Urbaine et de'~
Recherche Scientifique, / .

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

-----

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

~--

Francole-Xavler

Le Secretaire d'Etat a la Region de
Bruxelles-Capitale, charge de
l'Amenagement du Territoire, des
Monuments et 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' ARAUCAR1A ARAUCANA SITUE AU
N°21, AVENUE DES PRINCES BRABANCONS A WATERMAEL-BOITSFORT ~

Ref. cadastrale : Watermael-Boitsfort 11ere division1Section 8 13eme feuille 1Parcelle 220/2S3 (coordonnees
Lambert beige: x=148515, y=166550).

Localisation: Arbre isole dans un jardin a l'arriere de la maison. Situe aux abords.de la facade arriere du
batirnent.

Description sommaire : Cet Araucaria d'une circonference de 1,1Om. est d'un beau port bien equilibre et se
trouve dans un etat phytosanitaire parfait aI'heure actuelle. Ce sujet est repris dans I'inventairecomprenant
plus de 1000 exemplaires qui a ete realise suivant des criteres de taille, de taille maximale atteinte par
I'espece, de rarete, de localisation au sein de la region de Bruxelles-Capitale, de valeur paysaqere, d'etat
sanitaire, de quallte 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 immobilier :

Interet sclentlflque : Cet exemplaire presente une allure et un tres bon etat phytosanitaire et est
representantde son espece par son port bien equilibre et vigoureux.

Interet esthetlque : Cet exemplaire est esthetiquement interessant par son port original qui marque bien Ie
paysage aux abords du jardin dans lequel iI se trouve.

Vu pour etre annexe aI'arrete du

Le Ministre-President du Gouvernement de la Region de Bruxelles-Capitale, charge des Pouvoirs locaux,
de l'Amenagement du Territoire, des Mrets et Sites, de la Renovation Urbaine et de la Recherche
Scientifique,

/'~ L---4'___

Francois-Xavier d DONNEA

Le Secretaire d'Etat a la Region de Bruxelles-Capit e, charge de l'Arnenaqement du Territoire, des
Monuments at des Sites at du transport remunere ersonnes,

Willem DRAPS

Coph~ certt~ ~ :~e cv !Y~Orr:1 ~~

.:.. ; ?on : ·· ~:



BIJLAGE I BIJ HET BESLUIT VAN DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING TOT
INSCHRIJVING OP DE BEWAARLIJST ALS LANDSCHAP VAN EEN ARAUCARIA ARAUCANA,
GELEGEN HET BRABANT5E PRINSENLAAN NR 21 IN WATERMAAL-BOSVOORDE.

Kadastrale ref: Watermaal-Bosvoorde / 1ste afdeling / Sectie B / 3° blad / Perceel 220/2 53 (Belgische
coordinaten van Lambert: x=153076, y=166669)

Vindplaats: Alleenstaande boom in de tuin achter het huis, dichtbij de achtergevel.

Beknopte beschrijving: deze Araucaria met een omtrek van 1J 10m, wordt gekenmerkt door een mooie
. evenwichtige groeiwijze en een perfecta fytosanitaire staat. Deze boom is 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 goedvolgens de criteria bepaald in artikel 2, 10 van de ordonnantie van maart
1993 inzake het behoud van het onroerend erfgoed:

Wetenschappelijke waarde: dit exemplaar heeft een mooi uitzicht en verkeert in een zeer goede
fytosanitaire toestand en is representatief voor zijn soort door zijn evenwichtige en krachtige groeiwijze.

Esthetische waarde: dit exemplaar is interessant op esthetisch vlak door zijn originele groeiwijze die het
landschap goed schetst aan de rand van de tuin waarin hij staat. .

Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke besturen,
Ruimtelijke Ordening, Monumenten randSChappen, Stadsvemieuwing en Wetenschappelijk

Onderzoek, / /

/~ ~

Staatssecretaris bij het Brussels Hoofdstedelijk Gew t, belast met Ruimtelijke Ordeninq. Monumenten
en Landschappen en Bezoldigd Vervoer van P , n,

Willem DRAP



ANNEXE · II A L'ARRETE DU
GOUVERNEMENT DE LA REGION DE
BRUXELLES-CAPITALE INSCRIVANT SUR LA
LISTE DE SAUVEGARDE COMME SITE L'
ARAUCARIA ARAUCANA SITUE 21 AVENUE
DES PRINCES BRABANCONS A
WATERMAEL-BOITSFORT.

BIJLAGE II VAN HET BESLUIT VAN DE
BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE
REGERING HOUDENDE INSCHRIJVING OP
DE BEWAARLIJST ALS LANDSCHAP VAN DE
ARAUCARIA ARAUCANA GELEGEN
BRABANTSE-PRINSENLAAN, 21 TE
WATERMAEL-BOSVOORDE.

DELIMITATION DU SITE AFBAKENING VAN HET LANDSCHAP

Vu pour etre annexea l'arrete du

50

mt

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van '-? '~~
.. 'o..J

De Minister-Voorzitter van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke
B sturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en
L dschappen, Stadsvernieuwing en
W tenschappelijk Onderzoek,

~4.

Le Ministre-President du Gouvernement de
Region de Bruxelles-Capitale, charge des B uvoirs
locaux, de l'Amenagement du Territ re, des
Monuments et Sites, de la .Renovation ur :~.ne e .de
la Recherchescientifique,

/
Fran~ois-Xavier de ONNEA




