
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

Arrete du Gouvernement de la Region
de Bruxelles-Capitale

Arrete du Gouvemementde la Region de
Bruxelles-Capitale entamant la procedure
d'inscription sur la liste de sauvegarde
comme site du pterocaryer a feuilles de
frene (Pterocarya fraxinifolia (Lam.)
Spach) sis avenue du Sacre Coeur a
Jette.

Le Gouvernement de la Region .de
Bruxelles-Capitale,

Vu l'ordonnance du 4 mars 1993 relative ala
conservation du patrimoine immobilier,
notamrnent I'article7;

Sur la proposition du Mlnlstre-Presldent du
Gouvernernent 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 pterocaryer a feuilles de
frene (Pterocarya fraxinifolia (Lam.) Spach)
sis avenue du Sacra Coeur aJette, connu
au cadastre de Jette, 1ere division, section
B, 2eme feuiIIe, parcelle n° 189h (partie)
(coordonnees Lambert beige : x=147335,
y=174576), 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 a I'annexe II du present arrete.

Art. 2 - Les conditions partlculieres de
conservationsont les suivantes :

a) L'utilisation, I'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 qualtte 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
kaukasische vleugelnoot (Pterocarya
fraxinifolia (Lam.) Spach) gelegen Heilig
Hartlaan te Jette.

De Brusselse Hoofdstedelijke Reqerinq, .

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 kaukasische vleugelnoot
(Pterocarya fraxinifoJia (Lam.) Spach)
gelegen Heilig-Hartlaan te Jette, bekend
ten kadaster te Jette, 1ste afdeling, sectie B,
2de blad, perceel nr 189h (deel) (Belgische
coOrdinaten van Lambert : x=147335,
y=174576), 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 opslag 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.

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 de I'arbre, toute
forme d'elagage strict est proserite de facon a ne
pas compromettre l'equilibre initial de I'arbre ainsi
que son etat sanitaire.

h) Toute nouvelle construction est interdite.

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

j) Les conditions d'ensoleillement et
d'alirnentation _en eau de -I'arbre one peuvent etre
rnodlfiees par de nouvelles constructions.

Les conditions particulleres 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. .

e) Het gewoon onderhoud van de boom (het
verwijderen van dode 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
beschadigd zijn bij het toevallige afbreken van
takken met sen helende balsem in te smeren.

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

h) Elke nieuwe eonstructie is verbaden.

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

j) Nieuwe constructies mogen 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 - Le ministre qui a les monuments et
sites dans ses attributions est _charge de
l'executlondu present arrete.

Brussel,Bruxelles, Z7 r~AI 2004

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

Z7 r~AI 20D4

Pour Ie Gouvernement de la Region de
Bruxelles-Capitale,

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

Le Secretaire d'Etat a la
Bruxelles-Capitale charge
l'Amenagement du Territoire,
Monuments et Sites et du 1:
rernuneredes personnes,

Copie certifies conforme
1o!7 JUIN 2004

Voor eensluidend afschrift

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,



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
PTEROCARYER A FEUILLES DE FRENE (PTEROCARYA FRAXINIFOLIA (LAM.) SPACH) SIS
AVENUE DU SACRE COEUR A JETTE.

Ref. cadastrale: 1ere division, section B, 2eme feuille, parcelle n° 189h (partie) (coordonnees Lambert beige
:x=147335,y=174576)

Localisation et description sommaire : Cet exemplaire de pterocaryer est particulierement imposant
puisqu'i1 presente une circonference de 415 cm a 1,50 m du sol. II est d'ailleurs Ie plus gros representant
de cette espece connu aBruxelles. II possede un fOt court d'environ 2 metres de haut, supportant une
couronne se deployant sur une envergure d'approximativement 20 metres pour une hauteur totale de
pres de 22 metres. II est situe sur un petit square riche en verdure mais en constitue l'elernent Ie plus
important. -

Interet presente par Ie bien selon les criteres definis a I'article 2, 10 de I'ordonnance du 4 mars 1993
relative ala conservation du patrimoine immobilier:

Interet scientifique: Introduit pour la premiere fois dans nos regions a la fin du 18ieme siecle, Ie
pterocaryer a feuilles de frene est une essence que I'on rencontre rarement a Bruxelles. Cet exemplaire
possede des dimensions exceptionnelles puisqu'il est Ie plus gros representant recense ace jour pour la
region avec une clrconference de plus de 4 metres. Son age, estime d'apres cette mesure, pourrait bien
depasser Ie steele.

Interet esthetique : Situe dans un petit square riche en verdure, ce pterocaryer isole exhibe un port
caracteristlque avec un houppier large, constitue d'un bouquet de nombreuses branches charpentieres
partant en arc de cercle at inserees sur un fOt assez court. Malgre sa situation dans un quartier assez
vert de la commune, cet arbre tras decoratif apporte un agrement incontestable a ce petit square par sa
silhouette, la taille de ses feuilles et de ses fruits, disposes en grappes de 20 a45 em de longueur. Ses
racines sont visibles et etendues, et des drageons sont presents a la base du tronc .

Vu pour etre annexe aI'arrete du

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

Le Secretaire d'Etat a la Region de l'Amenagement du Territoire, des
Monuments et Sites et du Transport reem~~oSQl~ersCDIlaS._-.-JL__

Copie certifiee conforme

1-:7 JUIN 2004
Voor eens'uJdend afschrlft



BIJLAGE I VAN HET BESLUIT VAN DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING TOT
INSTELLING VAN DE PROCEDURE TOT INSCHRIJVING OP DE BEWAARLIJST ALS LANDSCHAP
VAN DE KAUKASISCHE VLEUGELNOOT (PTEROCARYA FRAXINIFOLIA (LAM.) SPACH) GELEGEN
HEILIG-HARTLAAN TE JETTE.

Kadastrale gegevens : 1ste afdeling, sectie B, 2de blad, perceel nr 189h (deel) (Belgische coordinaten van
Lambert: x=147335, y=174576).

Ligging en beknopte beschrijving: Deze vleugelnoot is bijzonder indrukwekkend met een orntrek van 415 em op
1,50 m hoagte. Hij is trauwens het grootste gekende exernplaar van deze soort te Brussel. Hij heeft een karte starn
van ongeveer 2 meter hoag, die een kroon andersteunt die zieh ongeveer 20 meter in de breedte uitspreidt voor een
totale hoogte van bijna 22 meter. '
Hij bevindt zieh op een klein plein met veel groen maar varmt daar het belangrijkste element van.

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 Kaukasische vleugelnoot, die voor het eerst in onze streken werd
ingevoerdop het einde van de 18e eeuw, is een soort die men slechts zelden aantreft in Brussel. Dit
exemplaar heeftuitzonderlijke afmetingen aangezien hij de grootste momenteel geregistreerde
vertegenwoordiger is in het Gewest met een amtrek van meer dan 4 meter. Op basis van deze
meetgegevens wordt geschat dat hij wei eens meer dan een eeuw oud zou kunnen zijn.

Esthetische waarde: Deze alleenstaande vleugelnoot, die zich op een klein. plein met veel groen bevindt,
heeft een karakteristieke vorm, met een omvangrijke kruin die samengesteld is uit een groat aantal rond ,
uitwaaierende gesteltakken op een vrij korte stam. Ondanks zijn Ii,gging in een redelijk groene wijk van de
gemeente, zorgt deze erg decaratieve boom ongetwijfeld voor een extra' element van charme op dit
kleine plein door zijn silhouet, en door de grootte van zijn bladeren en vruchten die in 20 tot 45 em lange
trossen zijn vervat. De lange wortels zijn zichtbaar en er vertrekken worteluitlopers aan de basis van de
starn.

Gezien om te worden gevoegd bij het beslui van 2. 7 M~l l ZO[}4
De Minister-Voorzitter van de Brussels Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen,
Ruimtelijke Ordening, Monumenten en dschappen, Stadsvernieuwing en Wetenschappelijk Onderzoek,,

De Staatssecretaris voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belas met Ruimtelijke Ordening, Monumenten
en Landschappen en Bezoldigd Vervoer van Personen

Copie certi~I'8 conform.
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Voor .ensluidend af8chrlft



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
PTEROCARYER A FEUILLES DE FRENE ·
(PTEROCARYA FRAXINIFOLIA (LAM.)
SPACH) SIS AVENUE DU SACRE COEUR A
JETTE

BIJLAGE II VAN HET BESLUIT VAN DE
BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE
REGERING TOT INSTELLING VAN DE
PROCEDWRE .TOT INSCHRIJVING OP DE
BEWAARLIJST ALS LANDSCHAP VAN DE
KAUKASISCHE VLEUGELNOOT
(PTEROCARYA FRAXINIFOLIA (LAM.)
SPACH) GELEGEN HEILIG-HARTLAAN TE
JETTE

DELIMITATION DU SITE AFBAKENING VAN HET LANDSCHAP

Ctm.de Jette

Kerkhof van Jette

Pare de 10 Jeunesse

~ Jeugdpark

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van 27 tl-1A' 2004

De Minister-Voorzitter van de Brusselse
I-Ipofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke
besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en
Landschappen, Stadsvemieuwing en
We nschappelijkOnderzoek,

Copi. C~.[JrtgJif~ilL..camJWl1fl..__-
1~7 JUIN 2004

Voor eensluidend afschrift
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GARE DE JETTE·

STATION VAN JE1TE

Le Ministre-President du Gouvernem t de la
Region de Bruxelles-Capitale, ge des
Pouvoirs locaux, de l'Amenageme d erritoire,
des Monuments et des Sites, d la e ovation
Urbaine et de la Recherche scien iqu ,




