
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 Dreve des Vendanges, 27 it
Forest.

Le Gouvernement de la Region de
Bruxelles-Capitale,

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

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

Arrete:

Article 1er - Est entarnee la procedure
d'inscription sur la llste de sauvegarde
comme site' .du chataignier (Castanea
sativa) sis Dreve des Vendanges, 27 a
Forest, connu au cadastre de Forest, 4eme

division, section D, Serne feuiIJe, parcelle n°
290 a 15 (coordonnees Lambert beige :
x=146680, y=166285), en raison de son
interet scientifique et esthetique, precise
dans I'annexe I du present arrete.
La delimitation du site est reprise sur le .
plan figurant a I'annexe II du present arrete.

Art. 2 - l.es conditions particulleres de
conservation sont les suivantes :

a) L'utilisatian, I'entreposage, au la fabrication de
substances nocives au developpernent 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 publicitaires est interdite.

c) L'allumage de feux est interdit.
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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 tarnme
kastanje (Castanea sativa) gelegen
Wijnoogstdreef, nr 27 te Vorst.

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 tamme kastanje (Castanea sativa)
gelegen Wijnoogstdreef, nr 27 te Verst,
bekend ten kadaster te Vorst, 4de afdeling,
sectie D, 6de blad, perceel nr 290 a 15
(Belgische coordinaten van Lambert :
x=146680, y=166285), 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 opsJag 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 verbaden.

c) Het aansteken van vuur is verbaden.

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



Willem DRAPS

e) L'entretien normal de I'arbre (enlevernent
des branches .mortes, cassees, soins auxplaies)
est obligatoire.

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

g) Lors des operations d'entretien de ('arbre, toute
forme d'elagage strict est proscrite de facon it ne
pas compromettre I'equilibre initial de I'arbre ainsi
que son stat sanitaire.

h) Toute nouvelle construction est interdite.

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

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

Les conditions particulleres de conservation
(a) a i») sont d'appllcaton dans una zone
circulaire centres 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'execution du present arrete.

Bruxelles, 2. 7 Mt\ ' 2004·
Pour Ie Gouvernement de la Region de
Bruxelles-Capitale,

Le Mlnlstre-Presldent du Gouvernement de
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 Recherche
Scientifique,

Le Secretaire ' d'Etat a la Re' n de
Bruxelles-Capitale charge de
l'Amenagement du Terrltolre, des
Monuments et Sites et du Transport
rernunere des personnes,
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e) Het gewoon onderhoud van de boom (het
verwijderen van dode of gebroken takken, het
verzorgen van de beschadigde plekken) is
verpIicht.

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

h) Elke nieuwe constructie is verboden.

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

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 trr een ·
cirkelvormige zone met de starn van de
boom als middelpunt en met een straaJ die
gelijk is aan de straal van de boomkruin
vermeerderd met 2 meter.

Art. 3 .- De minister bevoegd voar de
monumenten en landschappen, is belast met
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 aatssecretaris voor het Brussels
Hoofds edelijk Gewest, belast met
Ruimte "jke Ordeninq., Monumenten en
Landsc appen en Bezoldigd Vervoer van

rson n



ANNEXE I A L'ARRETE DU GOUVERNEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE ENTAMANT
LA PROCEDURE D'INSCRIPTION SUR LA L1STE DE SAUVEGARDE COMME SITE DU CHATAIGNIER
(CASTANEA SATIVA) SIS DREVE DES VENDANGES, 27 A FOREST.

Ref. cadastrale : 4eme division, section D, 6eme feuille, parcelle n° 290 a 15 (coordonnees Lambert beige:
x=146680, y=166285).

Localisation: Ce Chataignier (Castanea sativa) se trouve dans Ie jardin situe dans la proprlete Dreve des
Vendanges, 27 aForest.

Description sommaire :

Ce chataiqner isola est situs dans un jardin de facade. II possede une silhouette equllibree, rnalqre qu'iI
ait subi un raccourcissement de certaines branches du cote de la volrie.
Son tronc possede un diarnetre de 160 em rnesure a 1,50 m de hauteur. Sa couronne, d'une envergure
approximative de 16 metres, est supportee par un fOt court et droit d'environ 4 metres. Sa hauteur totale
a ete evaluee a 18 metres.

Interet presente par Ie bien selon les crlteres deflnls it I'article 2,10 de I'ordonnance du 4
mars 1993 relative ala conservation duopatrimoine immobilier :

Interet scientifique :

Le chataiqner se rencontre assez rarement aBruxelles, bien que cette essence ait ete introduite depuis
bien longtemps en Belgique. Cet exemplaire presente des dimensions tout a fait exceptionnelles puisqu'iI
est Ie plus gros representant de son aspece connu a Bruxelles avec una circonference depassant les 5
metres, at probablement Ie plus vieux puisque son age pourrait bien depasser deux slecles, Le
chataigner etant une essence qui peut vivre plusieurs centaines d'annees, cet individu possede encore
un bel avenir. Les fruits de cet arbre rnelllfere sont comestibles.

Interet esthetlque :

Ce chataiqner monumental est situe dans une petite rue " peu frequentee d'un quartier resldentlel de
Forest. lsole et situe en front de rue, iI dornlne l'entree de la Dreve des Vendanges par sa couronne
particulierernent irnposante rnalqre un raccourcissement des charpentieres, II a Ie port typique d'un
chatalqner isole avec une .couronne large, assez basse qui surplombe la voirie, portee par un fat bien
droit et court. Deja mis en valeur par la presence d'un petit escalier qui monte jusqu'a lui, iI devrait I'etre .
encore plus par la suppression des plantations de voirie proche de lui. La floraison de ses longs chatons
jaunes en juillet est partlcullerernent esthetique, tranchant avec Ie vert luisant des feuilles et produisant
un parfum fort et caracteristlque,

du Territoire, des

la Region de Bruxelles-Capitale charge des Pouvoirs locaux, de
nts et Sites, de la Renovation Urbaine et de la Recherche
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Le Secretaire d'Etat a la Regi\7n"'~~~~~~4J.Wi!!2..~~
Monuments et Sites et du Transport re

Le Ministre-President du Gouvernement
l'Amenagement du Territoire, des Mo
Scientifique,

Vu pour etre annexe a I~arrete du



BIJLAGE 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 WIJNOOGSTDREEF 27 TE VORST.

Kadastrale gegevens : 4de afdeling, sectie D, ade blad, perceel nr. 290 a 15 (Belgische coordinaten van
Lambert : x=146680, y=166285).

Ligging : Deze tamme kastanje (Castanea sativa) bevindt zlch in de tuin van de eigendom getegen
Wijnoogstdreef 27 te Vorst.

Beknopte beschrijving :

Deze alleenstaande kastanjeboom bevindt zich in een geveltuin. Hij vertoont een evenwichtig protiet,
ondanks het feit dat bepaalde takken aan de straatzijde ingekort werden.
De starn heeft een diameter van 160 em gemeten op een hoogte van 1,50 m. De kruin, die ongeveer 16
meter breed is, rust op een korte stam van ongeveer 4 meter. De totale hoogte van de boom wordt
geraamd op 18 meter.

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

Wetenschappelijke waarde :

De tamm.e kastanje is vrij zeldzaam in Brussel, hoewel deze soort reeds lang in Belgie aanwezig is. Dit
exemplaar heeft echt uitzonderlijke atmetingen ; het is de grootste gekende vertegenwoardiger van zijn
soart in Brussel, met een amtrek van meer dan 5 meter. Vermoedelijk is gaat het ook om het oudste
exemplaar, daar zijn leeftijd meer dan twee eeuwen zou kunnen bedragen. Vermits kastanjebomen
versehillende honderden jaren oud kunnen worden, heeft dit exemplaar nog een mooie toekomst voar
zieh. De vruchten van deze honinggevende boomzijn eetbaar.

Esthetische waarde :

Deze monumentale kastanjeboom bevindt zieh in een kleine, weinig gebruikte straat in een woonwijk te
Vorst. Door zijn alleenstaande locatie aan de straatzijde domineert hij de toegang tot de Wijnoogstdreef
met zijn bijzonder indrukwekkende kruin, ondanks de inkorting van de gesteltakken. Hij heeft de typische
vorm van een alleenstaandekastanleboomrnet een wijde en vrij laqe kruin dleover de we'g' hanqten een
korte, reehte starn. Hij kornt reeds mooi tot zijn reeht door de aanwezigheid van een kleine trap die naar
de boom leidt, maar zou nag beter tot zijn recht moeten komen na het verwijderen van de wegbeplanting
in zijn omgeving. De bloei van de lange gele kaljes in juli biedt een bijzonder mooi uitzicht door het
'contrast met de glanzende groene bladeren en v preidt een sterke, karakteristieke geur.

Gezien am te worden gevoegd bij het besluit va

ofdstedelijke Regering, belast met Plaatseliike Besturen,
happen, Stadsvernieuwing en Wetenschappelijk Onderzoek,

Willem DRAPSCopie certifi6s' conform.
. 1~~~UIIt---------,;.

Voor ••nlluldend .f.chrlft

De Minister-Voorzitter van de Brusselse
Ruimtelijke Ordening, Monumenten en L

De Staatssecretaris voor het Brusse s Hoofdstedelijk Gewest, belast met Ruimtelijke Ordening, Monumenten
. en Landschappen en Bezoldigd V - , p~r 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
DREVE DES VENDANGES ; N°27 A FOREST

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 WIJNOOGSTDREEF NR 27 TE
VORST

DELIMITATION DU SITE AFBAKENING· VAN HET LANDSCHAP

DREVE DU TASTEVIN

De Minister-Voorzitter van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke
~esturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en
landschappen, 5tadsvemieuwing en
Wetenschappelijk Onderzoek,

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van 2. 7 ~Jl A~ 2004Vu pour etre annexeal'arrete du 2. 7

Le Ministre-President du Gouvememe de la
Region de Bruxelles-Capitale, char e des
Pouvoirs locaux, de l'Amenagement du erritoire,
des Monuments et des Sites, de enovaton
Urbaine et de la Recherche scientifi ue,




