
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

Arrete du Gouvernement de la Region
de Bruxelles-Capitale

Arrete du Gouvemement de la Region de
Bruxelles-Capitale entamant la procedure
d'inscription sur la liste de ·sauvegarde
comme site du Hetre pourpre (Fagus
sylvatica f. purpurea) sltue au n09 Avenue
de I'Yser it Etterbeek.

Le Gouvernement · .de la Region de
Bruxelles-Capitale,

Vu l'ordonnance du 4 mars 1993 relative ala
conservation · du patrimoine immobilier,
notamment I'article 7; .

Sur la proposition du Ministre-President du
Gouvernement de la Region de Bruxelles
Capitale at du Secretaire d'Etat charge des
Monuments et Sites,

Arrete:

Article 1er - Est entarnee la procedure
d'inscription sur la liste de sauvegarde
comme site du Hetre pourpre (Fagus
sylvaticaf. purpurea) situe au n09 Avenue de
I'Yser aEtterbeek, connu au cadastre de
Etterbeek, 1ere division, section A, 2eme

feuille, parcelle n° 509 c 7 (partie)
(coordonnees Lambert beige: x=152043,
y=170036), en raison de son interet
scientifique et esthetlque, precise dans
I'annexa 1du present arrete.
La delimitation du site est reprise sur Ie
plan figurant a I'annexe .11du 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
flore ou nuisibles a la qualite des eaux sont
prohibes.

b) La pose de panneauxpublicitaires est interdite.

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

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Besluit van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering

Besluit van de Brusselse
Hoofdstedelllke Regering tot instelling
van de procedure tot inschrijving op de
bewaarlijst als landschap van de Rode
beuk (Fagussylvatica f. purpurea) .·
gelegen IJzerlaan nr. 9 te Etterbeek.

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Gelet op de ordonnantie van 4 maart 1993
inzake het behoud van het onroerende
erfgoed, inzonderheid op artikel 7;

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

Besluit:

Artikel 1 - Wordt ingesteld de procedure tot
inschrijving op de bewaarlijst als landschap
van de Rode beuk (Fagus sylvatica f.
purpurea) gelegen IJzerlaan nr .9 te
Etterbeek, bekend ten kadaster te
Etterbeek, 1ste afdeling, sectie A, 2de blad,
perceel nr 509 c 7 (deel) (Belgische
coordlnaten van Lambert: x=152043,
y=170036), wegens zijn wetenschappelijke
en esthetische waarde, zoals nader
bepaald in bijlage I gevoegd bij dit besluit.
De afbakening van het landschap wordt
aangeduid op het planinbijlage II van dit
besluit. ..

Art. 2 - De bijzondere behoudsvoorwaarden
zijn de volgende :

a) Het gebruik, de opslag of de aanrnaak van
stoffen die schadelijk kunnen zijn voor de

. ontwikkeling en de groei van de aanplantingen en
de fauna en flora of voor de waterkwaliteit zijn
verboden.

b) Het plaatsenvan reclameborden is verbodan.

c) Het aansteken van vuur onder de bomen is
verboden.



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

f) Les plaies occasionnees lors de tailles
d'entretien ·ou . lors de bris de branches
accidentels, serant recouvertes par un mastic
cicatrisant.

g) Lars des operations d'entretien des arbres,
toute forme d'elagage strict est proserite de facon
ane pas compromettre l'equlllbre initial de I'arbre
ainsi que son etat sanitaire. .

h) Toute nouvelle construction sur Ie terrain situe
sous la couronne de I'arbre estinterdite. .

i) Toute installation quelconque, en ce compris les
roulottes et caravanes, sur Ie terrain situe sous la .
couronne de I'arbre, est prohlbee,

verboden.

e) Het gewoon onderhoud van de bomen (het
verwijderen van dade of gebroken takken, het
verzorgen van de besehadigde plekken) is
verplicht.

f) Het is verplicht de snoeiwonden die tijdens een
onderhoudsbeurt zijn ontstaan of de plekken die
besehadigd zijn bij het toevallige afbreken van
takken met een helende balsem in te smeren.

g) Bij onderhoudsbeurten van - bomen is elke
ingrijpende snoeibeurt verboden am het·
oorspronkelijk evenwicht -van de boom of zijn
gezondheidstoestand niette verstoren.:

h) Elke nieuwe constructie op het terrein gelegen
onder de kruin van de boom is verboden.

i) De plaatsing van om het even welke installatle,
hierbij inbegrepen woonwagens en caravans, op
het -terrein gelegen onder de kruin van de boom,
is verboden.

Art. 3 - Le ministre qui a les monuments et
sites dans ses attributions est charge de
l'executiondu presentarrete.
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Art. 3 - De minister bevoegd 'voor de
monumentenen landschappen, is belast met
de uitvoeringvan dit besluit.

Q'. 2' ~ i. ·i ~nn ·).-~U- "UU 'l:P

. Pour le Gouyernement de la Region de
Bruxelles-Capitale,

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

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

Willem DRAPS

I. Q :"

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke
Reqerinq,

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

De Staatssecretaris voor het Brussels
Hoofdstedelilk Gewest~ belast met
Ruimtelijke Ordeninq., Monumenten en
Landschappen en Bezoldigd Vervoer van
Personen

CHANCELLERiE



ANNEXE I A L'ARRETE DU GOUVERNEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE ENTAMANT
LA PROCEDURE D'INSCRIPTION SUR LA LISTE DE SAUVEGARDE COMME SITE DU HETRE

. POURPRE (FAGUS SYLVATICA.F. PURPUREA) SITUE AU N°9 AVENUE DE L'YSER A ETIERBEEK.

Ref. cadastrale : 1ere division, section A, 2eme feuille, parcelle n° 509 c 7 (partie) (coordonnees
Lambert beige: x=152043, y=170036).

Localisation: Ce hetre se trouve dans Ie jardin du nogde l'Avenue de I'Yser aEtterbeek.

Description somrriaire : C~ hetre pourpre presents une clrconference de 505 cm mesuree a1m50 de
hauteur. Situe en interieur d'ilot et invisible de la voirie, on peut cependant I'apercevoir du Clos du
Cinquantenaire. Haut d'environ 20 metres, ce hetre possede une couronne depassant les 16 metres
d'envergure. Son fut, grefte a1m60, s'eleve jusqu'a 6 metres de haul. La circonference au-dessus de la
greffe vaut 396 em.

Interet presente par Ie bien selon les criteres definis al'artlcle 2,1 0 de I'ordonnance du 4 mars 1993
relative it la conservation du patrimolne immobilier :- .

Interet scientifique : Le hetre, essence ornementale d'exception, se rencontre frequemrnent aBruxelles,
tant dans les espaces publics que dans les interieurs d'tlots. Cet lndivldupresente des dimensions
exceptionnel1es, iI fait partie des 5 plus gros hetres pourpres recenses ace jour par la Region. Cet
individu est grefte, et Ie porte grefte a grandi plus vite que le grefton. Son age depasse largement Ie
siecle, Les feuilles du hetre pourpre presentent une teneur en xanthocyanine superieure masquant la
teinte verte des pigments chlorophylliens. Les fruits du hetre, les faines, sont comestibles et recherches
par les animaux sauvages.

Interet esthetlque : Ce hetre pourpre est partlculierement impressionnant : il est grefte aune hauteur
d'environ 1m60, at Ie porte grefte a grandi pius vite que Ie greffon. Resultat : Ie hetre semble pose sur un
socle. L'ecorce du greffon et du porte grefte est dlfferente. Cet arbre presente en outre une belle
silhouette naturelle. Cet individu monumental est reellement exceptionnel, unique et irremplac;able. II est
situe al'interleur d'un ilot at est invisible de la voirie mais on peut I'apercevoir du Clos du Cinquantenaire.

Vu pour etre annexe al'arrete du , 02

Le Ministre-President du Gouverriement de la R g' n e BruxeUes-Capitale charge des Pouvoirs locaux, de
l'Amenaqernent du Territoire, des Monument e . s, de la Renovation Urbaine et de la Recherche
Scientifique,

°rCARME
Le Secretaire d'Etat a la Region de Bruxelles-Capitale charge de l'Amenaqernent duTerritoire, des
Monuments,et Sites et du Transport remunere des personnes,



CHANCELLERiE

BIJLAGE · I VAN HET BESLUIT VAN DE BRUSS ELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING TOT
INSTELLING VAN DE PROCEDURE TOT INSCHRIJVING OP DE BEWAARLIJST ALS LANDSCHAP VAN
DE RODE BEUK (FAGUS SYLVATICA F. PURPUREA) GELEGEN IJZERLAAN NR 9 TE ETTERBEEK.

Kadastrale gegevens : 1ste afdelinq, sectie A, 2de blad, perceel nr. 509 c7 (deel) (Belgische coordinaten
van Lambert: x=152043, y=170036).

Ligging : Deze beuk bevindt zich in de tuin van nr. 9 in de IJzerlaan te Etterbeek.

Beknopte beschrijving: Deze rode beuk heeft een omtrekvan 505 em gemeten op 1,50m hoogte. Hoewel
de boom zich op het binnenterrein van het huizenblak bevindt en niet ziehtbaar is van op de weg, kan hij .
wei worden waargenomen vanuit de JUbelgaarde. De boom is ongeveer 20 meter haag en besehikt over
een kruin van meer dan 16 meter breed. De starn.peent op een hoogte van 1,60m, bereikt een hoogte
van 6 meter. De amtrekt boven de ent bedraagt 396 em.

Belang van het goed volgens de criteria, bepaald in 'artikel 2, 10 van de Ordonnantie .van 4 rriaart
1993 inzake het behoud van het onroerende erfgoed :

Wetenschappelijke waarde : De beuk, een uitzonderlijke sierboom, komt veel voor in Brussel,zowel in de
openbare ruimten als op binnenterreinen van huizenblokken. Oit exemplaar is uitzonderlijk qua afmetingen
en behoort tot de 5·grootste rode beuken die tot op heden in het Gewest geregistreerd zijn. Deze boom is
geent, waarbij de onderstam sneller groeide dan de ent. De leeftijdvan de boom overschrijdt ruim een
eeuw. De bladeren van de rode beuk bezitten een hoog xanthocyaninepehalte, waardoor de groene kleur
van de ·chlorofylpigmenten gemaskeerd wordt. De vruehten van de beuk, beukenootjes, zijn eetbaar en in
trek bij wilde dieren.

Esthetische waarde : Deze rode beuk is biizonder indrukwekkend : hij werd geent op een hoogte van
ongeveer 1,60m, waarbij de onderstam sneller groeide dan de ent. Dit heeft ertoe geleid dat de beuk eruit
ziet alsof hiJ op een sokkel staat. De ent en de onderstam hebben een versehillende sehors. Bovendien
heaft deze boom een mooie natuurlijke vorm. Het gaat om een monumentaal exemplaar dat eeht
uitzonderlijk, uniek en onvervangbaar is. Deze boom bevindt zich op het binnenterrein van een
huizenblek en is onzichtbaar vanaf de weg, maar kan wei waargenomen worden vanuit de Jubelgaarde.

Gezien am te worden gevoegd bij het besluit va

De Minister-Voorzitter van de Brusselse H fd e lijke Regering, befast met Plaatselijke Besturen,
Ruimtelijke Ordening, Menumentenen Landsc p tadsvernieuwlng en Wetensehappelijk Onderzoek,

De Staatssecretaris voor het Brussels Hoefdstedelijk Gewest, belast met Ruimtelijke Ordening, Monumenten
en Landsehappen en Bezeldigd Verveer van Personen



, ANNEXE II A L'ARRETE DU
GOUVERNEMENT DE LA REGION ' DE
BRUXELLES-CAPITALE ENTAMANT LA
PROCEDURE 'D'INSCR1PTION SUR LA LISTE,
DE SAUVEGARDE COMME SITE DU HETRE
POURPRE (FAGUS SYLVATICA F.
PURPUREA) SITUE AU N°9 AVENUE DE
L'YSERA ETIERBEEK

'DELIMITATION DU SITE

BIJLAGE II VAN HET BESLUIT VAN DE
BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE
REGERING TOT INSTELLING VAN DE
PROCEDURE TOT INSCHRIJVING OP DE
BEWAARLIJST ALS LANDSCHAP VAN DE

' RODE SEUK (FAGUS SYLVATICA F.
PURPUREA) GELEGEN IJZERLAAN NR 9 TE
ETTERBEEK

AFBAKENING VAN 'HET LANDSCHAP

Vu pour etre annexe a l'arretedu U2 --m- 2,003 Gezienam te worden gevoegdbij het besluitvan02 --10- 2003

D Minister-Voorzitter van de Brusselse
oofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke
esturen, Ruim~elijke Ordening, Monumenten en
andschappen, Stadsvemieuwing en
etenschappelijk Onderzoek,

De Staatssecretaris bij het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, belast 'met Ruimtelijke Ordena~--

~~~~L-~M~o~n~um~enten en Landschappen en Be~~t=:~
Vervo en, ..~ ,

'IJ

Le Ministre-President du Gouvernement de la
Region de Bruxelles-Capitale, charpe s
Pouvoirs locaux, de f'Amenagement du Territ
des Monuments et des Sites, de la Renov
Urbaine et de la Recherche scientifique,




