
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

Arrete du Gouvernement de la Region
de Bruxelles-Capitale

Arrete du Gouvernement de la Region de
Bruxelles-Capitale inscrivant sur la ·liste
de sauvegarde comme site Ie Pin noir
(Pinus nigra) sis rue Gatti de Gamond,
153-161 it Uccle

Le Gouvernement de la Region de
Bruxelles-Capitale,

Vu Ie Code bruxellois de l'arnenaqernent du
territoire notamment les articles 210 §6 et
211;

Vu l'arrete du Gouvernement de la Region
de Bruxelles-Capitale du 02 octobre 2003
entamant la procedure d'inscription sur la
liste de sauvegarde comme site du Pin noir
(Pinus nigra) situs au n°153-161, rue Gatti
de Gamond aUccle

Considerant que Ie college des
Bourgmestre et Echevins de Uccle n'a
forrnule aucune objection relative a la
sauvegarde ;

Considerant que Ie proprietaire n'a pas
emis d'observation dans les delais prescrits
dans I'article 210 §5 du CoBAT;

Sur la proposition du Ministre-President du
Gouvernement de la Region de Bruxelles
Capitale,

Apres deliberation,

Arrete:

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJ K GEWEST

Besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering

Besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering tot inschrijving
op de bewaarlijst als landschap van de
Oostenrijkse den (Pinus nigra) gelegen
Gatti de Gamondstraat nr. 153-161 te
Ukkel

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Gelet op het Brussels Wetboek van de
Ruimtelijke Ordening, · inzonderheid op
artikelen 210 §6 en 211;

Gelet op het besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering van 02 oktober
2003 houdende instelling van de procedure
tot inschrijving op de bewaarlijst als
landschap van de Oostenrijkse den (Pinus
nigra) gelegen Gatti de Gamondstraat nr.
153-161 te Ukkel.

Overwegende dat. het College van
Burgemeester en Schepenen van Ukkel
geen opmerkingen over de bescherming
heeft uitgebracht;

Overwegende dat de eigenaar geen
opmerkingen heeft meegedeeld binnen de
termijn voorgeschreven in artikel 210 §5
van het BWRO;

Op de voordracht van de Minister-President
van de Brusselse Hoofdstedelijke Reqerinq,

Na beraadslaging,

Besluit:

Article 1er - Est inscrit sur la liste de Artikel 1 - Wordt ingeschreven op de
sauvegarde comme site Ie Pin noir (Pinus bewaarlijst als landschap de Oostenrijkse
nigra) sis rue Gatti de Gamond, 153-161 a den (Pinus nigra) gelegen Gatti de
Uccle, connu au cadastre de Uccle, 6eme Gamondstraat nr. 153-161 te Ukkel, bekend
division, section G, 1ere feuille, parcelle n° ten kadaster te Ukkel, 6de afdeling, sectie
31 s 2 (partie) (coordonnees Lambert beige G, 1ste blad, perceel nr 31 s 2 (deel)
: x=147076, y=165736) en raison de son \,b'~litJ~ - (Belgische coordinaten van Lambert :
interet scientifique et esthetique, precise ~~~tjo ,J 1 - v~ 147076, y=165736) wegens zijn
dans I'annexe I au present arrete. ~~ nschappelijke en esthetische waarde,

~/ nader bepaald in bijlage I van diti .,,:. bejlJ t.
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La delimitation du site est reprise sur Ie
plan figurant aI'annexe II du present arrete.

Art. 2 - Les conditions particulieres de
conservation sont 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 qualite des eaux sont
prohibes.

b) La pose de panneaux publicitaires est interdite

c) L'allumage de feux est interdit sous I'arbre.

d) Le depot et Ie stockage de materiaux, debris,
detritus et dechets de toute nature sont prohibes,

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

f) Lors des operations d'entretien de l'arbre, toute
forme d'elaqaqe strict est proscrite de facon ane
pas compromettre l'equilibre initial de I'arbre ainsi
que son etat sanitaire.

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

De afbakening van het landschap wordt
aangeduid op het plan in bijlage II van dit
besluit.

Art. 2 De bijzendere
behoudsvoorwaarden zijn de volgende :

a) Het gebruik, de opslag of de aanmaak van
steffen 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 onder de boom is
verboden.

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

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

f) Bij onderhoudsbeurten van de boom is elke
ingrijpende snoeibeurt verboden om het
oorspronkelijk 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.

Voer de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering,

Bruxelles, 22 DEC. 2D05
Pour Ie Gouvernement de la Region de
Bruxelles-Capitale,

Brussel, 2 2 DEC~ 2005

Le Ministre-President du Gouvernement de
la Region de Bruxelles-Capitale charge des
Pouvoirs locaux, de l'Amenagement du
Territoire, des Monuments et Sites, de la
Renovation urbaine, du Loqernent, de la
Proprete publique et de la Cooperation au
developpernent,

De Minister-President van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering, belast met
Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke
Ordening, Monumenten en
Landschappen, Stadsverni uwing,
Huisvesting, Openbare Nethe d en
Ontwikkelingssamenwerking,

2 7 DEC. 2005

l
I

J
Charles PICQUE

Caple certifiee conforme

Voor eensluident. afscnritt



ANNEXE I A L'ARRETE DU GOUVERNEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
INSCRIVANT SUR LA LISTE DE SAUVEGARDE COMME SITE LE PIN NaiR (PINUS NIGRA) SIS RUE
GATTI DE GAMOND,.153-161 A UCCLE.

Ref. cadastrale : 6eme division, section G, 1ere feuille, parcelle n° 31 s 2 (partie) (coordonnees
Lambert beige: x=147076, y=165736).

Localisation: Ce pin nair se trouve sur Ie terrain du 153/161 rue Gatti de Gamond aUccle.

Description sommaire : Cet arbre remarquable possede un diarnetre de plus d'un metre a 1m50 du sol.
Son fut se divise a environ 2,5m en trois grosses branches charpentieres, culminant a 30m de haut et
s'etalant sur apeu pres 17m de largeur.

Interet ·presente par Ie bien selon les crlteres definis it I'article 206, 1° du Code bruxellois de
I'amenagement du territoire :

Interet scientifique : Les dimensions de eet individu sont exceptionnelles puisqu'il est Ie 3eme plus gros
individu de eette espece recense a Bruxelles. Le pin nair est utilise en sylviculture et reboisement,
comme ,plantation routiere et autoroutiere, ou dans les zones urbaines comme arbre d'ornement. -

Interet esthetlque : Le port de cet individu est particulierement imposant puisque 3 belles branches
charpentieres rectilignes et verticales se dressent au-dessus d'une fourche trifide a2m50 et lui conterent
une silhouette exceptionnelle. Ce pin nair a atteint 30 m de haut, et en vieillissant, l'ecorce de son tronc
bien droit se fissure par larges plaques gris argente et devient noiratre.

Vu pour etre annexa a'f'arrete du

Le Ministre-President du Gouvernement de la Region de Bruxelles-Capitale charge des Pouvoirs locaux, de
l'Amenagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Renovation urbaine, du Logement, de la
Proprete publique et de la Cooperation au developpement ; ,

Copie certmee contorme

Voor eensluident atscnntr



BIJLAGE I VAN HET BESLUIT VAN DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING HOUDENDE
INSCHRIJVING OP DE BEWAARLIJST ALS LANDSCHAP VAN DE OOSTENRIJKSE DEN (PINUS
NIGRA) GELEGEN GATTI DE GAMONDSTRAAT NR. 153-161 TE UKKEL.

Kadastrale gegevens : 6de afdeling, sectie G, 1ste blad, perceel nr 31 s 2 (deel) (Belgische coordinaten van
Lambert: x=147076, y=165736).

Ligging: Deze Oostenrijkse den bevindt zich op het terrein van de nummers 153/161 van deOatti de
Gamondstraat te Ukkel.

Beknopte beschrijving: Deze merkwaardige boom heeft op 1,50 m hoogte een diameter van meer dan
een meter. Zijn starn splitst zich op ongeveer 2,5 m hoogte in drie grote gesteltakkenen reikt tot 30 m
haag en spreidt zich ongeveer 17 m in de breedte uit.

Belang- van het goed volgens de criteria, bepaald in artikel 206, 1° van het Brussels Wetboek voor
Ruimtelijke Ordening :

Wetenschappelijke waarde : Dit exemplaar heeft uitzonderlijke afmetingen: hij is het derde grootste
exemplaar van deze saart in Brussel ge"inventariseerd. De Oostenrijkse den wordt gebruikt in de
bosbouw en bij herbebossing, als aanplant langs wegen en autostrades of in stadsgebieden als
sierboom.

Esthetische waarde : Het uiterlijk van dit exemplaar is bijzander indrukwekkend aangezien .3 mooie
rechte en verticale gesteltakken, die zich verheffen boven een drievoudige gaffer op 2,50 m heagte, hem
een uitzonderlijk silhouet bezorgen. Deze Oostenrijkse den is 30 m haag, en bij het ouder worden barst
de schors van zijn rechte starn in grote zilvergrijze plakken en wordt ze zwartachtig.

Gezien am te worden gevoegd bij het besluit van

~"""'~~"""-""~."",,.. ; -,,-

I
Copre certmee contorme l~=....,_, _c"-c~.~.~.:

Voor eensluident atscnntr



ANNEXE II A L'ARRETE DU
GOUVERNEMENT DE LA REGION DE
BRUXELLES-CAPITALE INSCRIVANT
SUR LA LISTE DE SAUVEGARDE
COMME SITE LE PIN NOIR (PINUS
NIGRA) SIS RUE GATTI DEGAMOND 153
161 AUCCLE.

DELIMITATION DUSITE

BIJLAGE II VAN HET BESLUIT VAN DE
BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE
REGERING HOUDENDE INSCHR1JVING
OP DE BEWAARLIJST ALS LANDSCHAP
VAN DE OOSTENRIJKSE DEN (PINUS
NIGRA) GELEGEN GATTI DE
GAMONDSJRAAT 153-161 TE UKKEL

AFBAKENING VAN HET LANDSCHAP

Copre certlfiee contorme

• 2005

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van

22 DEC~ 2005
De Minister-President van de Brusselse
Hoofdstedelijke RegeringJ bevoegd voor
Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke rdening,
Monumenten en Lands happen,
Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbar Netheid
en Ontwikkeli menwerking,

Vu pour etre annexa aI'arrete du

22 DEC. 2005

Voor eensluident atschntr


