
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 hetre
pourpre (Fagus sylvatica f. purpurea)
sltue au' n0164, avenue Van Volxem a
Forest.

Le Gouvernement de la Region de
Bruxelles-Capitale,

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

Vu l'arrete du Gouvernement de la Region
de Bruxelles-Capitale du 2 octobre 2003
entamant la procedure d'inscription sur la
Iiste de sauvegarde comme site du Hetre
pourpre (Fagus sylvatica f. purpurea) situe
au n0164, avenueVan Volxem aForest;

Considerant que Ie college des
Bourgmestre et Echevins de Forest n'a pas
ernis d'observations ;

Considerant que Ie proprietaire n'a pas
emis d'observations 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,

Arrete:

Article 1er - Est inscrit sur la liste de
sauvegarde comme site Ie hetre pourpre
(Fagus sylvatica f. purpurea) situe au n0164,
avenue Van Volxem a Forest, connu au
cadastre de Forest, 1ere division, section A,
3eme feuille, parcelle n° 85 p 3 (partie)
(coordonnees Lambert beige : x=146922 1

y=167508) en raison de son interet
scientifique et esthetique, precise dans
I'annexe I au present arrete.

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJ K G EWEST

Besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering

Besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering tot inschrijving
op de bewaarlijst als landschap van de
rode beuk (Fagus sylvatica f. purpurea)
gelegen Van Volxemlaan nr 164 te Vorst.

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 2 oktober
2003 houdende instelling van de procedure
tot inschrijving op de bewaarlijst als
landschap van de rode beuk (Fagus
sylvatica f. purpurea) gelegen Van
Volxemlaan nr 164 te Vorst;

Overwegende dat het College van
Burgemeester en Schepenen van Verst
geen opmerkingen 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 Regering,

Besluit:

Artikel 1 - Wordt ingeschreven op de
bewaarlijst als landschap de rode beuk
(Fagus sylvatica f. purpurea) gelegen Van
Volxemlaan nr 164 te Vorst, bekend ten
kadaster te Vorst, 1ste afdeling, sectie A, 3de

blad, perceel nr 85 p 3 (deel) (Belgische
coordinaten van Lambert : x=146922,
y=167508) wegens zijn wetenschappelijke
en esthetische waarde, zoals nader
bepaald in bijlage I van dit besluit.

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



a) L'utilisation, I'entreposage, ou la fabrication de
substances nocives au developpernent et a la
croissance des plantations, de la faune et de la
flore ou nuisibles a la quahte 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 rnateriaux, debris,
detritus et dechets de toute nature sont prohioes.

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

1) Lors des operations d'entretien de l'arbre, toute
forme d'elagage strict est proscrite de facona ne
pas compromettre l'equilibre initial de I'arbre ainsi
que son etat sanitaire.

a) Het gebruik, de opslag of de aanmaak van
staffen 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 materiaien, puin,
huisafval en afval van eender welke aard is
verboden.

e) Het gewoon onderhoud van de boom (het
verwijderen van dode of gebroken takken I 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 - Le ministre qui a les monuments et
sites dans ses attributions est charge de
rexecution du present arrete.

Bruxelles, 220£C. 2005

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

Brussel, 22 DEC. 2005
Pour Ie Gouvernemerit de la Region de
Bruxelles-Capitale,

Veer de Brusselse
Regering,

Hoofdstedelijke

Copse cernfiee contorme

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 Legement, de la
Proprete publique et de la Cooperation au
developpement,

De Minister-President van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering, belast met
Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke
Ordening, Monumenten en
Landschappen, Stadsvernieuwing,
Huisvesting, Openbare Netheid en
Ontwikkelingssamenwerking,

Vaor eensluident afschrtft



ANNEXE I A L'ARRETE DU GOUVERNEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
INSCRIVANT SUR LA LISTE DE SAUVEGARDE COMME SITE LE HETRE POURPRE (FAGUS
SYLVATICA F. PURPUREA) SITUE AU N°164, AVENUE VAN VOLXEM A FOREST.

Ref. cadastrale : Forest, 1ere division, section A, 3eme feuille, parcelle n° 85 p 3 (partie) (coordonnees
Lambert beige: x=146922, y=167508).

Localisation: Ce hetre se trouve dans Ie jardin de facade du n0164, avenue Van Volxem aForest.

Description sommaire : Ce hetre est situe dans un grand jardin de facade et est parfaitement visible de
la voirie. II presente un fut court d'environ 3 metres de hauteur, et possede une large couronne de pres
de 22 metres d'envergure et qui culmine a 19 metres de haute Le diarnetre de son tronc avoisine 1m50.

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

Interet scientifique : Le hetre pourpre est une essence commune aBruxelles, qui se retrouve tant dans
les jardins prlves que dans les pares publics. Cet individu presente des dimensions exceptionnelles
puisqu'il fait partie des dix plus gros individus recenses a ce jour par la Reqion, Son age, estirne a partir
de sa circonference, depasse largement Ie steele. Cet arbre possede en outre un numero national
[14791], ee qui signifie qu'iI fait partie de I'inventaire des arbres remarquables de Belgique, dresse par la
societe « Belg,ische Dendrologie Beige ».

Interet esthetlque : Ce hetre pourpre a pu developper une large eouronne sans entrave, .i1 possede Ie
port typique des hetres tsoles, Le hetre rouge est une essence ornementale d'exception, qui fut beaucoup
pl.antee dans les pares publics at dans les grandes proprietes privees. Ce magnifique hetre isola sur une
pelouse aqremente I'avenue de sa presence grace a sa taille imposante et a la eouleur purpurine de son
feuillage. Cet arbre fait partie lnteqrante du paysage de cette rue.

Vu pour etre annexe al'arrete du ,2 2 DEC. 2005

Le Mlnistre-Presldent 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 developpernent ;

Cop.e certifiee contor-n-

Voor eensluident atscnr-tr



BIJLAGE I VAN HET BESLUIT VAN DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING TOT
INSCHRIJVING OP DE BEWAARLIJST ALS LANDSCHAP VAN DE RODE BEUK (FAGUS SYLVATICA F.
PURPUREA) GELEGEN VAN VOLXEMLAAN NR 164 TE VORST.

Kadastrale gegevens: Verst, 1ste afdeling, sectie A, 3de blad, perceel nr 85 p 3 (deel) (Belgische
coordlnaten van Lambert: x=146922, y=167508).

·Ligging : Deze beuk bevindt zich in de voortuin van het nummer 164 van de Van Volxemlaan te Vorst.

Beknopte beschrijving: Deze beuk bevindt zich in een grote voortuin en is perfect zichtbaar van op de
weg. Hij heeft een korte stam van ongeveer 3 meter hoog en een grote kroon van ongeveer 22 meter
.breed, die ongeveer 19 meter hoog reikt. De diameter van zijn starn benadert 1,50 m.

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

Wetenschappelijke waarde: De rode beuk komt algemeen voor in Brussel. Men vindt hem zowel in
prlve-tuinen als in openbare parken. Dit exemplaar heeft uitzonderlijke afmetingen: hij is een van de tien
grootste die momenteel door het Gewest zijn ge·inventariseerd. Zijn ouderdom, geschat op basis van zijn
omtrek, ligt ver boven de 100 jaar. Deze boom bezit bovendien een natlonaal nummer [14791], wat
betekent dat hij opgenomen is in de inventaris van merkwaardige bomen van Belgie, die werd opgesteld
door de vereniging « Belgische Dendrologie Beige ».

Esthetische waarde: Deze rode beuk heeft ongehinderd een grote kroon kunnen ontwikkelen. Hij heeft
dan ook de typische groeiwijze van een alleenstaande beuk. De rode beuk is een uitzanderlijk decoratieve
soort, die veel werd aangeplant in openbare parken en grote prive-dorneinen. Deze schitterende beuk, die
aileen staat in een gazon, luistert met zijn aanwezigheid de laan op, dankzij zijn imposante omvang en de
purperen kleur van zijn bladeren. Deze boom maakt integraal deel uit van het landschap van de straat.

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van 22 DEC~ 2005

Copie certifie~ r;onton.H-

De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen,
Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid
en Ontwikkelingssamenwerking,

Voor eensluiden. dtscnrth



Cople certifiee contornl€

ANNEXE II A L'ARRETE DU
GOUVERNEMENT DE LA REGION DE
BRUXELLES-CAPITALE INSCRIVANT
SUR LA LISTE DE SAUVEGARDE
COMME SITE DU H~TRE POURPRE
(FAGUS SYLVATICA F. PURPUREA)
SITUE AU N°164, AVENUE VAN VOLXEM
AFOREST.

DELIMITATION DU SITE
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Vu pour etre annexa a l'arrete du

2'2 DEC. 2005
Le Ministre-Prasident du Gouvernement de
la Region de Bruxelles-Capitale, charge des
Pouvoirs locaux, de I'Amenagement du
Territoire, des Monuments at Sites, de la
Renovation urbaine, du Logement, de la
Proprete publique et de la Cooperation au
developpernent, .

BIJLAGE II VANHET BESLUIT VAN DE
BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE
REGERING HOUDENDE INSCHRIJVING
OP DE BEWAARLIJST ALS LANDSCHAP
VAN DE ROD~ BEUK (FAGUS SYLVATICA
F. PURPUREA) GELEGEN VAN
VOLX~MLAAN NR 164 TE VORST.

AFBAKENING VAN HET LANDSCHAP

Gezien om te w.orden gevoegd bij het besluit

van , 22 DEC~ 2005
De Minister-President van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor
Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke ~ordening,
Monumenten en Lands appen,
Stadsvernieuwing, Huisvesting, penbare
Netheid en Ontwikkelingssamenwerk n9,

2005
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Voor eensluident atscnrrtt


