
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

Arrete du Gouvernement de la Region
de BruxeJles-Capitale

Arrete du Gouvernement de la Region de
Bruxelles-Capitale entamant la procedure
d'inscription sur la liste de sauvegarde
comme site du sequoia geant
(SeqiJoiadendron giganteum) sis avenue
F.Roosevelt, 11"5 aBruxelles.

Le Gouvernement de la Region de
Bruxelles-Capitale,

Vu I'ordonnance du 4 mars 1993 relativeala
conservation du patrimoine immobilier,
notamment I'article7;

Sur la proposition du Ministre-President du
Gouvernement de la Region de Bruxelles
Capitale et 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 sequoia geant
(Sequoiadendron giganteum) sis avenue

-F.Roosevelt, 115 a Bruxelle~meconnu au
cadastre de "Bruxelles, 22 division,
section R, 9ame feuille, parcelle n" .261 p
(coordonnees Lambert beige : x=151496,
y=165576), en raison de son interet
scientifique et esthetique, precise dans
I'annexe I du present arrete.
La delimitation du site est reprise sur Ie
plan figurant aI'annexe II du present arrete.

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

a) L'utilisation, l'entreposaqe, ou la fabrication de
substances nocives au ceveloppernent 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 panneaux publicitaires est interdite.

c) L'allumage de feux est interdit.

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering

Besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering tot instelling
van de procedure tot inschrijving op de
bewaarlijst als landschap van de
mammoetboom (Sequoiad~ndron

giganteum) gelegen F.Rooseveltlaan nr,
115 te Brussel. .

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 marnmoetboom (Sequoiadendron
giganteum) gelegen F.Rooseveltlaan nr.
115 te Brussel, bekend ten kada~ter te
Brussel, 22de afdeling, sectie R, 22 e blad,
perceel nr 261 p (Belgische coordmaten van
Lambert : x=151496, y=165576), 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 plan in bijlage II van dit
besluit.

Art. 2 - De bijzondere behoudsvoorwaarden
zijn de volgende :

a) Het gebruik, de apslag of de aanmaak 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 plaatsen van reclameborden is verboden.

c) Het aansteken van vuur is verboden.

d) Het storten en de opslag van materialen, puin,
huisafval en afval van eender welke aard is
verboden.



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

e) Het gewoon onderhoud van de boom (het
verwijderen van dode of gebroken takken, het
verzorgen van de beschadigde plekken) is
verplicht.

f) Les plaies occaslonnees lors de taitles
d'entretien ou lors de bris de branches
accidentels, seront recouvertes par un mastic
cicatrisant. .

f) 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.

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

g) Bij onderhoudsbeurten van de boom is elke
ingrijpende snoeibeurt verboden om het
oorspronkelijk evenwieht van de boom of zijn
gezondheidstoestand niet te verstoren.

h) Toute nouvelle construction est interdite. h) Elke nieuwe constructie is verboden.

i) Taute installation quelconque, en ce compris les
roulottes et caravanes est prohloee.

i) De plaatsing van om het even welke installatie,
hierbij inbegrepen woonwagens en caravans is
verboden.

j) Les conditions d'ensoleillement et
d'alimentation en eau de t'arbrene peuvent etre
modlfiees par de nouvelles constructions.

Les conditions particulleres de conservation
(a) a i») sont d'applicafion dans une zone
'cireulaire eentree sur Ie trone de I'arbre et
dont Ie rayon est egal au rayon de la
eouronne de l'arbre augments de 2 metres.

j) Nieuwe constructies mogen geen wijziging
van de bezonning en de watertoevoer van de
boom tot gevolg hebben.

De bijzondere behoudsvoorvvaarden (a) tot
en met i)) zijn van toepassing in een
cirkelvormige zone met de starn van de
boom .als middelpunt en met een straal die
gelijk is aan de straal van de boomkruin
vermeerderd met 2 meter.

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

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

Bruxelles, 27 t'1f.\ ~ 20~jk Brussel,

De taatssecretaris veer het Brussels
Hoofd tedelijk Gewest, belast met
Ruimt lijke Ordeninq., Monumenten en

en Bezoldigd Verv~er van

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering,

De Minister-Voorzitter van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering, belast met
Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke
Ordening, Monumenten en
Landschappen, Stadsvernieuwing en
Wetenschappeiijk Onderzoek,
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Le Secretaire d'Etat a la R" n de
Bruxelles-Capitale charge de
l'Amenagement du Territoire, des
Monuments et Sites et du Transport
rernunere des personnes,

Pour Ie Gouvernement de la Region de
Bruxelles-Capitale,

Le Mmistre-Presldent du Gouvernement de
la Region de Bruxelles-Capitale charge des
Pouvoirs locaux, . de l'Arnenaqernent du
Territoire, des Monuments et des Sites, de la
Renovation Urbaine et de la Recherche
Scientifique,



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 SEQUOIA
GEANT (SEQUOIADENDRON G/GANTEUM) SIS AVENUE F.ROOSEVELTJ 115 A BRUXELLES.

Ref. cadastrale : 22eme division, section R, geme feuille, parcells n° 261 p (coordonnees Lambert beige:
x=151496, y=165576).

Localisation: Ce Sequoia geant sa trouve dans Ie jardin de la propriete avenue .Franklin
Roosevelt, 115 aBruxelles.

Description sommaire :

Ce sequoia geant au port harmonieux est visible de la voirie. II est Ie plus gros exemplaire de
sequoia Qeant connu et Ie plus gros arbre toutes especes confondues avec pres de 7 metres de
circonference, 30 metres de haut et 10 metres d'envergure. ,

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 :

Introduit en Europe en 1853, .Ie sequoia geant e'st une essence qui peut etre conslderee comme
assez rare en region de Bruxelles capitale. Cet individu possede des dimensions
exceptionnelles puisqu'iI est Ie plus gros sequoia geant recense a Bruxelles, at Ie plus gros
arbre de la region toutes especes confondues avec 686 cm de circonference rnesuree a 1,5 m
du sol. Son age depasse largement Ie siecle.

Interet esthetlque :

Cet arbre est situs dans Ie jardin de facade d'une propriete dont il encadre l'entree avec un autre
sequoia geant. Partlculierernent bien mis en valeur, its sont visibles de loin car its depassent les
plantations avoisinantes. Cet exemplaire possede de belles branches basses descendantes qui
retombent presque jusqu'au sol. Les dimensions atteintes sont impressionnantes.
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La Secretaire d'Etat a la Reg on de l'Arnenaqernent du Territoire, des
Monuments et Sites et du Transport ,C'Pt~~L.JJ1::j~~~~..L.__

Le Ministre-Pn3sident du Gouvernement d la Region de Bruxelles-Capitale charge des Pouvoirs locaux, de
l'Amenagement du Territoire, des Man ents et Sites, de la Renovation Urbaine et de la Recherche
Scientifique,



BIJLAGE I VAN HET BESLUIT VAN DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING TOT INSTEL
LING VAN DE PROCEDURE TOT INSCHRIJVING OP DE BEWAARLIJST ALS LANDSCHAP VAN DE
MAMMOETBOOM (SEQUOIADENDRON GIGANTEUM) GELEGEN F. ROOSEVELTLAAN 115 TE
BRUSSEL.

Kadastrale gegevens : 22ste afdeling, sectie R, 9de blad, perceel nr. 261 p (Belgische coordinaten van
Lambert: x=151496, y=165576).

Ligging : Deze mammoetboom bevindt zieh in de tuin van de eigendom gelegen Franklin Rooseveltlaan 115
te Brussel.

Beknopte beschrijving :

Deze mammoetboom heeft een harmonieuze kruin en is ziehtbaar van op de weg. Het is de grootste
bekende boom vandeze soort en ook de grootste van aile bomen, met een amtrek van bijna 7 meter, een
hoagte van 30 meter en een breedte van 10 meter.

Belang van het goed volgens de criteria, bepaald in artikel 2, 1° van de Ordonnantie van 4 maart
1993 inzake het behoud van het onroerende erfgoed :

Wetenschappelijke waarde :

De mammoetboom, die als vrij zeldzaam besehouwd mag worden in Brussel, werd in Europa ingevoerd
in 1853. Oit exemplaar vertoont uitzonderlijke afmetingen, daar het de grootste geregistreerde mammoet
boom in het Gewest is, met zijn omtrek van 686 em gemeten op 1,5 m boven de grond. Deze boom zou
ruim meer dan honderd jaaroud zijn.

Esthetische waarde :

Deze boom bevindt zieh in de voortuin van een eigendom waarvan hij de toegang afbakent samen met
een andere mammoetboom. Beide bomen men bijzonder goed tot hun recht en zijn ziehtbaar van ver
daarze uitsteken boven de omliggende be anting. Dit exemplaar heeft mooie lage, neerbuigende takken
die bijna de grond raken. De afmetingen v n deze boom zijn indrukwekkend.

Gezien am te worden gevoegd bij het be luit van 27 Ji tl{ ~ 2QUt
De Minister-Voorzitter van de Bruss Ise Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen,
Ruimtelijke Ordening, Monumente andsehappen, Stadsvernieuwing en Wetensehappelijk Onderzoek,

...

De Staatsseeretaris voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, be st met Ruimtelijke Ordening, Monumenten
en Landschappen en Bezoldigd Vervoer vanPersonen
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ANNEXE II A L'ARRETE DU
GOUVERNEMENT DE LA REGION DE
BRUXELLES-CAPITALE ENTAMANT LA
PROCEDURE D'INSCRIPTION SUR LA LISTE
DE SAUVEGARDE COMME SITE DU
SEQUOIA GEANT (SEQUOIADENDRON
G/GANTEUM) SIS AVENUE F.ROOSEVELT,
115 A BRUXELLES.

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
MAMMOETBOOM (SEQUOIADENDRON
G/GANTEUM) GELEGEN F.ROOSEVELTlAAN
NR. 115 TE BRUSSEL

AFBAKENING VAN HET LANDSCHAP

De Minister-Voorzitter van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke .
besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en
Landschappen, Stadsvemieuwing en

etenschappelijk Onderzoek,

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van 2.7 tv\ t~ i LuG4

Jacques SIMONET
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