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, 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'inscription sur la liste de sauvegarde
comme site du chataignier (Castanea
sativa) sis rue Joseph Mertens, 15 a
Berchem-Sainte-Agathe.

Le Gouvernement de - la Region de
Bruxelles-Capitale,

Vu I'ordonnance du 4 mars 1993 relative a la
conservation du patrimoine immobilier,
notamment ('article 7;

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

Arrete:

Article 1er - Est entarnee la procedure
d'inscription sur la Iiste de sauvegarde
comme site du chataignier (Castanea
sativa) sis rue Joseph Mertens, 15 a
Berehem-Sainte-Agathe, connu au
cadastre de Berchern-Salnte-Aqathe, 1ere
division, section A, 3eme feuille, parcelle n°
150 p (coordonnees Lambert beige :
x=144654, y=172645), en raison de son
interet scientifique et esthetlque, precise
dans I'annexe 1du present arrete.
La delimitation du site est reprise sur Ie
plan figurant al'annexe II du present arrete.

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

a) L'utilisation, I'entreposage, au la fabrication de
substances nocives au deveioppement et a la
croissance des plantations, de la faune et de la
flare ou nuisibles a la qualite des eaux sont
prohlbes,

b) La pose de panneaux publtcitaires est interdite.

c) L'allumage de feux est interdit.

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJ K 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 tamme
kastanje (Castanea sativa) gelegen
JosephMertensstraat, nr 15 te Sint
Agatha-Bercham.

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, '

Gelet op de ordonnantie van 4 maart 1993
inzake het behoud van het onroerende
erfgoed, inzonderheidop artikel7;

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 tamme kastanje (Castanea sativa)
gelegen JosephMertensstraat, nr '15 te Sint
Agatha-Berchem, bekend ten kadaster te
Sint-A~atha-Berchem , 1ste afdeling, sectie
A, 3d blad, pereeel nr 150 p (Belgische
coordinaten van Lambert : x=144654,
y=172645), wegens zijn wetenschappelijke
en esthetische waarde, zeals 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 behoudsveorwaarden
zijn de volgende :

a) Het gebruik, de opslag of de aanrnaak van
staffen die schadelijk kunnen zijn voor de
ontwikkeling en de groei van de aanplantingen en
de fauna en flora of veer 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 l'arbre (enlevernent
des branches mertes, cassees, soins aux plaies)
est obllqatolre,

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

g) Lars des operations d'entretien de t'arbre, toute
forme d'elagage strict est proserite de facon ane
pas compromettre l'equllibre initial de l'arbre ainsi
que son etat sanitaire.

h) Toute nouvelle construction est interdite.

i) Toute installation quelconque, en ce compris les
roulottes et caravanes est prohibee.

j) Les conditions d'ensoleillement et
d'alimentation en eau de I'arbre ne peuvent etre
modlfiees par de nouvelles constructions.

Les conditions particulieres de conservation
(a) a i») sont d'application dans une zone
circulaire centree sur Ie tronc de I'arbre et
dont Ie rayon est egal au rayon de la

~ couronne de I'arbre augmente de 2 metres.

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

Bruxelles, 27 r~1 t~ ~ 2004

Pour Ie Gouvernement de la Region de
Bruxelles-Capitale,

Le Ministre-President du Gouvernement de
la Region de Bruxelles-Capitale charge des
Pouvoirs locaux, de l'Amenagement d
Territoire, des Monuments et des Sites, de 1
Renovation Urbaine at de la Recherc
Scientifique,

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

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

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

g).Bij onderhoLidsbeurten van de boom is elke
ingrijpende snoeibeurt verbaden om het
oorspronkelijk evenwicht van de boom af zijn
gezandheidstoestand niet te verstoren.

h) Elke nieuwe canstruetie is verboden.

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

j} Nieuwe constructies rnoqen geen wijziging
van de bezonning en de watertoevoer van de
boom tot gevolg hebben.

De bijzondere behoudsvoorwaarden (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 - De minister bevoegd voor de
monumenten en-landschappen, is belastmet
de uitvoering van dit besluit. .

Brussel..

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering,

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
Ho fdstedelijk Gewest, belast met
Rui telijke Ordenmq., Monumenten en
La schappen en Bezoldigd Vervoer van
Pe onen



ANNEXE I A L'ARRETE DU GOUVERNEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE ENTAMANT
LA PROCEDURE DJINSCRIPTION SUR LA LISTE DE SAUVEGARDE COMME SITE DU CHATAIGNIER
(CASTANEA SATIVA) SIS RUE JOSEPH MERTENSJ 15 A BERCHEM-SAINTE-AGATHE.

Ref. cadastrale: 1ere division, section A, 3eme feuille, parcellen° 150 p (coordonnees Lambert beige:
x=144654, y=172645).

Localisation :Ce chataignier (Castanea sativa) se trouve dans Ie jardin du 15 rue Joseph Mertens a
Berehem-Sainte-Agathe.

Description sommalre :

Ce chatalqner est isola et sltue sur un espace public. II est constitue d'un fat d'enviran 6 metres de haut et de
362 em de circonference mesuree a 1,50 m de hauteur, suppartant une couronne dont l'envergure avoisine
les 10 metres. Sa hauteur totale a ete estimee a 18 metres. L'arbre a subi un rehaussement de couronne
probablement acause de I'ombrage qu'll provoque compte tenu de sa proximite avec la villa.

Interet scientifique :

Magnifique chataiqner aux dimensions imposantes, cet arbre est Ie quatorzierne plus gros pour 140 individus
de son espece recenses a Bruxelles avec une circonference de 362 em rnesuree a 1,50 m. Cet arbre
pourrait dater de la construction de la « villa normande » en 1872, voire rnerne etre anterleur. Introduit de tres
longue date en Belgique, Ie chataigner peut y etre consldere comme subspontane, II demeure cependant
assez rare en ville.

Region 'de Bruxelles-Capitale charge des Pouvoirs locaux, de
nts etSites, de la Renovation Urbaine et de la Recherche

Le Ministre-President du Gouvernement de
l'Arnenaqernent du Territoire, des Manu
Scientifique,

Le Secretaire d'Etat a la Region de Bruxelles-Capitale charge e l'Amenagement du Territoire, des
Monuments et Sites et du Trans ort remunere des personnes, .

Interet asthetlque :

Sa silhouette, large et ovoide, a ete preservee malgre un elagage de grosses branches provoque par un
rehaussement de couronne, II se situe devant la « villa normande » du pare Pirsoul c'ou iI domine la pelouse
principale. Son tronc bien droit est marque par de profondes fissures brunes qui s'ecalllent par plaquettes. La
floraison de ses longs chatons jaunes en j . let est particulierement esthetique et degage une odeur
particuliere,
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'SIJLAGE I VAN HET BESLUIT VAN DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING TOT
INSTELLING VAN DE PROCEDURE TOT INSCHRIJVING OP DE BEWAARLIJST ALS LANDSCHAP
VAN DE,TAMME KASTANJE (CASTANEA SATIVA) GELEGEN JOSEPH MERTENSSTRAAT NR. 15 TE
SINT-AGATHA-BERCHEM.

Kadastrale gegevens : 1ste afdeling, sectie A, 3de blad, perceel nr. 150 p (Belgische c06rdinaten van
Lambert: x=144654, y=172645).

Ligging: Deze kastanjeboom (Castanea sativa) bevindt zich in de tuin van de eigendom gelegen Joseph
Mertensstraat 15 te Sint-Agatha-Berchem.

Beknopte beschrijving :

Deze losstaande tamme kastanjeis gelegen in ~en openbare ruimte. De boom bestaat uit een starn van
ongeveer 6 meter hoog met een omtrek van 362 em gemeten op een hoagte van 1,50 m en een kruin die
ongeveer 10 meter'breed is. De totale hoogte van de boom wordt geraamd op 18 meter. De boom onderging
een kruinverh6ging, vermoedelijk wegens de sehaduwhinder die hij veroorzaakt voor de nabijgelegen villa.

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 :

Deze praehtige kastanjeboom met indrukwekkende afmetingen is de veertiende groatste van de 140 in
Brussel geregistreerde exemplaren van zijn soart. Hij heeft een omtrek van 362 em op een hoagte van
1,50 m. Deze boomdateert mogelijk van de bouw van de « Normandisehe villa» in 1872, en misschien zelfs
van vroeger. De kastanjeboom is reeds zeer lang aanwezig in Belgie en mag beschouwd worden als een
subspontane soort, In steden is hij eehter vrij zeldzaam.

Esthetische waarde :

De boom behield zijn breed, eivormig silhauet, ondanks het snoeien van grate takken in het kader van een
kruinverhoging. Hij bevindt zich voor de «Nor andisehe villa »van het Pirsoulpark, waar hij het hoofdgazon
domineert. Zijn rechte starn vertoont diepe b ine barsten die afschilferen. De blaei van de lange gele katles
in juli biedt een bijzonder mooi uitzieht en ver preidt een kenmerkende geur.
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Gezien om te worden gevoegd bij het beslul van

De Minister-Voorzitter van de Brussel e Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen,
Ruimtelijke Ordening, Manumenten e ndschappen, Stadsvernieuwing en Wetensehappelijk Onderzoek,

~

De Staatssecretaris voor het Brussels HoofdstedelijkGewest, bel st met 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 SITE DU
CHATAIGNIER (CASTANEA SATIVA) 'SIS RUE
JOSEPH MERTENS, 15 (PARC PIRSOUL) A

. BERCHEM-SAINTE-AGATHE

BIJLAGE II VAN HET BESLUIT VAN DE
BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE
REGERING TOT INSTELLING VAN DE
PROCEDURE .TOT INSCHRIJVING OP DE
BEWAARLIJST ALS LANDSCHAP VAN DE
TAMME KASTANJE (CASTANEA SATIVA)
GELEGEN NR 15 JOSEPH MERTENSSTRAAT
TE SINT-AGATHA-BERCHEM

DELIMITATION DU SITE AFBAKENING VAN HET LANDSCHAP

Gezien am te worden gevoegd bij het besluitvan 27 ~Jj~;' 2004

De Minister-Voorzitter van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke
best'uren, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en
Landschappen, Stadsvernieuwing en
W tenschappelijkOnderzcek,
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Vu pour etre annexeal'arrete du

Le Ministre-President du Gouvemem nt de' la
Region de Bruxelles-Capitale, h rge des
Pouvoirs locaux, de I'Amenagem. nt Territoire,
des Monuments et des Sites, e la enovation
Urbaine et de la Recherchescie tifiqu ,




