
. REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

Arrete du Gouvernement de la Region
de Bruxelles-Capitale

Arrete du Gouvernement de la Region
de Bruxelles-Capitale entamant la
procedure d'inscnption sur la liste de
sauvegarde comme site d'un Acer
pseudoplatanus situe au n020, rue des
Coteaux aSt Josse.

Le Gouvemement de la Region de
Bruxelles-Capitale,

Vu l'ordonnance du 4 mars 1993 relative a
la conservation du patrimoine immobilier,
notamment les articles 7 et 8 ; .

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

Arrete:

Article 1er - Est entamee la procedure
d'inscription sur la liste de sauvegarde
comme site d'un Acer pseudoplatanus, sis
au n020, rue des Coteaux aSt Josse, connu
au cadastre de St Josse, division 2, section
B, lere feuille ,parcelle ~olO as; en raison
de son interet esthetique et scientifique,
precise dans I'annexe I au present arrete.

. La delimitation du site est prise sur le plan
figurant aI'annexe II du present arrete. .

Art. 2. ~ Les conditions particulieres de
conservation sont les suivantes:

a)L'utilisation, l' entreposage ou la
fabrication de substances nocives au
developpement . et a la croissance des
plantations, de la faune et .de la flore ou
nuisibles a la qualite des eaux sont
prohibes. .

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

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJ K GEWEST

Besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering houdende van de procedure tot
inschrijving op de bewaarlijst als
landschap van Acer pse.udoplatanus
gelegenWijnheuvelenstraa~ 20 te St
Josse.

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Gelet op de ordonnantie van 4 maart 1993
inzake het behoud van het onroerende
erfoed, inzonderheid op artikelen 7 en 8;

Op de voordracht van de Minister 
Voorzitter van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regening en van de
Staatssecretaris, belast met Monumenten en
Landschapppen,

Besluit:

Artikel 1 - Wordt ingesteld de procedure
tot inschrijving op de bewaarlijst als
landschap van een Acer
pseudoplatanus.gelegen 20,
Wijnheuvelenstraat te St Josse, bekend ten
kadaster te St Josse,.afdeling 2, sectie B.,
1ste blad , perceel nr lOa s.,wegens zijn
esthetische en wetenschappelijke. Waarde,
zoals nader bepaald in bijlage I van dit
besluit. .

De atbakening 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 krOOD
is verboden.

c)De opslag en de bewaring van
materialen, het storten van huisval, vuilnis
en afval van eender welke aard is verboden.



soins aux plaies) est obligatoire.

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

f) Lars des operations d'entretien des
arbres, toute forme d'elagage strict est
proscrite afin de ne pas compromettre
I' equilibre initial de I' arbre ainsi que son
etat sanitaire.

Art. 3. Le ministre qui a les monuments et
sites dans ses attributions est charge de
1'execution du present arrete.

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

oorsproIlkelijk evenwicht van de boom of
zijn gezondheidstoestand niet te verstoren.

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

Bruxelles, 1','0 SEP. ' 2003 Brussel, 18 SEPf 2003

Pour le Gouvernementde la Region de
Bruxelles-Capitale, "

Le Ministre-President du Gouvemement de
la Region de Bruxelles-Capitale charge des
pouvoirs locaux, de I' Amenagement du
Territoire, des Monuments et Sites, de la '
Renovation Urbaine et de la Recherche
Scientifique.

Le Ministre du Gouvemement de 1aRegion
de Bruxelles-Capitale charge des ,
Amenagements au Territoire, des
Monuments et des Sites, de la Renovation
des sites desaffectes et du Transport
remunere des personnes,

Willem Draps

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering,

,e Minister -Voorzitter van de Brusselse
oofdstedelijke Regering, belast met

Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke
Ordening, Monumenten en Landschappen,
Stadsvernieuwing en Wetenschappelijk
Onderzoek.

De Minister van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering bevoegdvoor
Ruimtelijke Ordening, Monumenten en
Landschappen, Vernieuwing van
Afgedankte Bedrijfsruimten, Bezoldigd
Vervoer van Personen, .
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ANNEXE I A L' ARRETE DU GOUVERNEMENT DE LA REGION DE 8RUXELLES-CAPITALE
ENTAMANT LA PROCEDURE D'INSCRIPTION SUR LA LISTEDE SAUVEGARDE COMMESITE
D'UN ACER PSEUDOPLATANUS SITUEAU N°20, RUEDES caTEAUX A SAINTJOSSE-TEN
NOODE.

REF.CADASTRALE: CADASTRE DE SAINTJOSSE-TEN..NOODE, 2EMEDIDVISION, SECTION
8. FEUILLE 1. PARCELLE N° 10AS

Localisation: L'erable sycomore se trouve rue des Coteaux it saint Josse-Ten-Noode, au
fond d'unjardin prive en ilot ferme,

Description sommaire : L'erable sycomore d'une circonference de 4,32m, est repris if
l'inventaire comprenant plus de 1000 exemplaires qui a eterealise suivant descriteres de
taille, de taille maximale atteinte par I'espece, de rarete, de localisation au sein de la
region, de valeur paysagere, d'etat sanitaire, de qualite de plantation, de caractere
irremplacable et de valeur historique.

Interet par Ie bien selon les criteres deflnls it I'article 2, l O de I'ordonnance du 4
mars 1993 relative it la conservation du patrimoine immobilier :

Interet scientifique: Cet arbre est actuellement Ie plus gros erable connu aBruxelles.
Ses dimensions exceptionnelies tant en circonference de tronc qu'en taille de couronne en
font un arbre remarquable aproteger imperativement, d'autant plus qu'il est localise it
proximite immediate du centre urbain, dans une zone de bati tres dense. Cette espece est
tres mellifere,

Interet esthetique : Cet arbre isole et gigantesque possede un rut tres imposant se .
divisant en deux enormes charpentieres se subdivisant elles-memes it faible hauteur pour
porte une couronne tres large et dense occupant tout I'interieur d'Ilot, II peut etre
considere comme un monument remarquable valorisant incontestablement tous les
jardins,

Vu pour annexe aI'arrete du

Le Ministre-President du Gouvemement de 1 R on de Bruxelles-Capitale, charge des
Pouvoirs locaux, de I'amenagementdu erri J ir des Monuments et Sites, de la
Renovation Urbaine et de la Recherche ci ti

Le secretaire d'Etat it la Region de Brux es-Capitale, charge de I' Amenagement du
Territoire, des Monuments et des Site et du transport remunere des Personnes,

Willem DRAPS o6 OCT. 2003



· BIJLAGE I BIJ HET BESLUIT VAN DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE
REGERING HOUDENDE DE PROCEDURE TOT INSCHRIJVING OP DE
BEWAARLIJST ALS LANDSCHAP VAN EEN ACER PSEUDOPLATANUS DIE
ZICH BEVINDT WIJNHEUVELENSTRAAT NR. 20 TE SINT-JOOST-ten-NODE

KADASTRALE REF;: KADASTER TE SINT-JOOST-ten-NODE, AFDELING 2,
SECTIE B, BLAD 1, PERCEEL NR. 10AS

Lokalisering Deze gewone esdoorn bevindt zich in de Wijnheuvelenstraat te
Sint-Joost-ten-Node achteraan in een particuliere tuin in een gesloten blok.

Beknopte beschirijving: Deze gewone esdoorn met 4,32 m amtrek komt voor in
de inventaris metmeer dan 1000 exemplaren, die is opgemaakt aan de hand van
criteria zeals hoagte, maximumhoogte, zeldzaamheid, lokalisering binnen het
gewest, landschappelijke waarde, gezondheidstoestand,plantkwaliteit,
onvervangbaarheid en historische waarde.

Belang van het goed volgens de criteria in ·artikeI2, 10 van de ordonnantie
van 4 maart 1993 inzake het behoud van het onroerend erfgoed:

Wetenschappelijeke waarde: Deze boom is op dit ogenblik de grootste
bekende esdoorn te Brussel. De uitzonderlijke afmetingen ervan zowel qua
stamomtrek als qua hoogte van de kroon maken dat deze boom dringd dient te
worden beschermd, wat des te meer geldtomdat hij zich in de nabijheid van het
stadscentrum bevindt in een dicht bebouwd gebied. Deze soort is sterk
honingopleverend.
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Esthetische waarde: Deze afzonderlijk staande, giganteske boom met een
indrukwekkende starn die uitloopt op twee enorme takken die op lage hoogte op
hun beurt weer takken vormen, is voorzien van een brede, dichte kroon die het
volledige blok inneemt. Hij mag worde be houwd als een merkwaardig
monument wardoor aile tuinen qn e jfel aan waarde winnen.

De Minister-Voorzitter van deB uss se oofdstedelijke Regering, bevoegd voor
Plaatselijke Besturen, Ruirnteli ke 0 en'ng, Monumenten en l.andschappen,
Stadsvernieuwing en Wetens pp lijk Onderzoek,

~RME
De Staatssecretaris voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor
Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen en Bezoldigd Vervoer van
Personen,



ANNEXE II A L'ARRETE DU
GOUVERNEMENT DE LA REGION DE
BRUXELLES-CAPITALE ENTAMANT LA
PROCEDURE D'INSCRIPTION SUR LA LISTE
DE SAUVEGARDE COMME SITED'UN ACER
PSEUDOPLATANUS SIS RUE DES COTEAUX
20 .A SAINT-JOSSE-TEN-NOODE

DELIMITATION DU SITE

BIJLAGE II VAN HET BESLUIT VAN DE
BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE
REGERING HOUDENDE INSTELLING VAN
DE PROCEDURE TOT INSCHRIJVING OP DE
BEWAARLIJST ALS LANDSCHAP VAN EEN
ACER PSEUDOPLATANUS GELEGEN
WIJNHEUVELENSTRAAT . 20 TE SINT-
JOOST-TEN-NODE

AFBAKENING VAN HET LANDSCHAP

Gezien am te worden gevoegd bij het bestuit van

inister-Voorzitter van de Brusselse
tedelijke Regering, belast met Plaatselijke
n, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en

an happen, Stadsvemieuwing en
ete. sc~ppelijk Onderzoek,

Dan~

Le Ministre-President du Gouvemement de a
Region de Bruxelles-Capitale, charge d s
Pouvoirs locaux, de l'Amenagement du Territoi ,
des Monuments et des Sites, de la Renovati n
Urbaine et de fa Recherche scientifique,

Vu pour etre annexe aI'arrete du

Le Secretaire d'Etat a la Region de Bruxelles- De Staatssecretaris bij het Brussels Hoofdstedelijk
~...' J , ·- ;Q.~P,~~~~ , charge de l'Amenagement du Territoire, Gewest, belast met Ruimtelijke Ordeni~g~:;~~

/:~r·j"Y:'~~·~~~.~Qn.ur:nents et Sites et du Transport remunere Monumenten en Landschappen en Bez~'~~~~;~~~::'(~·~:~~2;; ·>.
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