
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

Arrete du Gouvernement de la Region
de Bruxelles-Capitale

ff?~
);i rtf,?, ()5

SRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEW.EST

Besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering

Arrete du Gouvernement de la Region de
Bruxelles-Capitale inscrivant sur la Iiste
de sauvegarde comme site Ie marronnier
commun (Aesculus hippocastanum) situe
au n06, avenue des Coccinelles it
Watermael-Boitsfort.

Besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering tot inschrijving
op de bewaarlijst als landschap van de
witte paardekastanje (Aesculus
hippocastanum) gelegen Onze-Lieve
Heersbeestjeslaan nr. 6, te Watermaal
Bosvoorde.

Le Gouvernement de la Region de
Bruxelles-Capitale,

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Vu Ie Code bruxellois de l'amenaqernent 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
liste de sauvegarde comme site du
marronnier commun (Aesculus
hippocastanum) situe au n06, avenue des
Coccinelles aWatermael-Boitsfort ;

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 witte paardekastanje
(Aesculus hippocastanum) gelegen Onze
Lieve-Heersbeestjeslaan nr. 6, te
Watermaal-Bosvoorde ;

Considerant que Ie college des
Bourgmestre et Echevins de Watermael
Boitsfort n'a pas emis d'observati6ns ;

Overwegende dat het College van
Burgemeester en Schepenen van
Watermaal-Bosvoorde geen opmerkingen
heett uitgebracht ;

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

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

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

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

Arrete: Besluit:

Article 1er
- Est inscrit sur la liste de Artikel 1 - Wordt ingeschreven op de

sauvegarde comme site Ie marronnier bewaarlijst als landschap de witte
commun (Aesculus hippocastanum) situe paardekastanje (Aesculus hippocastanum)
au n06, avenue des Coccinelles a gelegen Onze-Lieve-Heersbeestjeslaan nr.
Watermael-Boitsfort, connu au cadastre de 6, te Watermaal-Bosvoorde, bekend ten
Watermael-Boitsfort, 2eme division, section kadaster te Watermaal-Bosvoorde, 2de

E, 2eme feuille, parcelle n019 t 20 (partie) afdeling, sectie E, 2de blad, perceel nr 19 t
(coordonnees Lambert beige : x=152048, 20 (deel) (Belgische coordinaten van
y=165699) en raison de son interet Lambert : x=152048, y=16569 wegens
scientifique et esthetique, precise dan orOSTEDtLIJ~ zijn wetenschappelijke en e thetische
l'annexe I au present arrete. ';vs<y~o ~Q~ waarde, zoals nader bepaald in bijlage I

#0 " van dit besluit.
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La delimitation du site est reprise sur Ie
plan figurant aI'annexe II du present arrete.

Art. 2 - Les conditions particutieres de
conservation sont les suivantes :

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

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

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 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.

Bruxelles, 22 DEC. 200~ Brussel, 22 D'EC. 2005
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 du
Territoire, des Monuments et Sites, de la
Renovation urbaine, du Logement, de la
Proprete publique et de la Cooperation au
developpernent,

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering,

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

2 7 DEC. 2005

Cople certrtiee conforme

Voor eensnndent afschrift



ANNEXE I A L'ARRETE DU GOUVERNEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
INSCRIVANT SUR LA LISTE DE SAUVEGARDE COMME SITE .LE MARRONNIER COMMUN
(AESCULUS HIPPOCASTANUM) SITUE AU N°6, AVENUE DES COCCINELLES A WATERMAEL
BOITSFORT.

Ref. cadastrale : Watermael-Boitsfort, 2eme 'division, section E, 2eme feuille, parcelle n019t 20 (partie)
(coordonnees Lambert beige: x=152048, y=165699).

Localisation: Ce marronnier commun se situe au n06de I'avenue des Coccinelles aWatermael-Boitsfort,
dans un jardin prive,

Description sommaire : Ce marronnier commun a pousse en isole, libre de toute contrainte et vierge de
tout elagage mal mtentionne, II a atteint des dimensions monumentales et a developpe une couronne
imposante visible de la voirie. Son diarnetre vaut 160 em, Ie diarnetre de sa couronne avoisine les 20
metres, pour une hauteur totale approximative de 35 metres.

Interet presente par Ie bien selon les crlteres definls it I'article 206, 10 du Code bruxellois de
I'amenagement du territoire :

Interet scientifique : Le marronnier commun est une essence originaire des Balkans et d'Asie Mineure.
Introduit en Europe en 1576, cet arbre est fort apprecie pour I'ornementation ; iI se rencontre
frequemrnent dans les pares, les interieurs d'ilots et en voiries. Cet individu presente des dimensions tout
a fait exceptionnelles puisqu'iI est Ie 2ieme plus gros recense a ee jour pour son espece (en Region de
Bruxelles-Capitale), avec 503 em de circonference rnesures a 1m50 du sol. Son age depasse largement
Ie siecle, Cette essence est mehifere,

Interet esthetlque : Ce marronnier est un veritable monument, partiellement visible de I'avenue des
Coccinelles, car iI depasse de loin la hauteur des habitations. II contribue amaintenir Ie caractere arbore de
la commune de Watermael-Boitsfort. Sa silhouette est d'une rare beaute, vierge de tout elagage agressif. Sa
cime, large et arrondie, fournit en ete un couvert epais et une floraison magnifique.

Vu pour etre annexe al'arrete du 22 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 Logement, de la
Proprete publique at de la Cooperation au developpernent : .
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27 DEC. 2005

.COple Cert.tiee conforme

Voor eensluldent afschrift



BIJLAGE I VAN HET BESLUIT VAN DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING HOUDENDE
INSCHRIJVING OP DE BEWAARLIJST ALS LANDSCHAP VAN DE WITIE PAARDEKASTANJE
(AESCULUS HIPPOCASTANUM) GELEGEN ONZE-LIEVE-HEERSBEESTJESLAAN NR. 6 TE
WATERMAAL-BOSVOORDE. ,

Kadastrale gegevens : Watermaal-Bosvoorde, 2de afdeling, sectle E, 2de blad, perceel nr 19 t 20 (deel)
(Belgisehe coordinaten van Lambert: x=152048, y=165699).

Ligging: Deze witte paardekastanje bevindt zich in een orive-tuin van het nummer 6 van de Onze-Lieve
Heersbeestjeslaan te Watermaal-Bosvoorde. "

Beknopte beschrijving: Deze witte paardekastanje heeft alleenstaand en ongedwongen kunnen groeien
en is gespaard gebleven van sleeht bedoeld snoeiwerk. Hij heeft monumentale afmetingen bereikt en is
zichtbaar van op de weg~ Zijn diameter bedraagt 160 em, de diameter van zijn kroon bedraagt bijna 20
meter en hij is in totaal angeveer 35 meter haag.

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

Wetenschappelijke waarde: De witte paardekastanje is oorspronkelijk afkamstig uit de Balkan en Klein
Azie, Hij werd in Europa ingevoerd in 1576. Hij wordt erg gewaardeerd als sierboom: men treft hem vaak
aan in parken, op binnenterreinen van huizenblokken en langs straten. Dit exemplaar heeft erg
uitzonderlijke afmetingen: hij is de op een na grootste van zijn soort ge"inventariseerd in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, met een omtrek van 503 em, gemeten op 1,50 IT) hoagte. Hij is ruim een eeuw
oud. Deze soort levert honing.

Esthetische waarde: Deze witte paardekastanje is een eeht monument, gedeeltelijk ziehtbaar van op de
Onze-Lieve-Heersbeesijeslaan, aangezien hij ver uitsteekt boven aile woningen. Hij draagt bij tot het behoud
van het bosaehtige karakter van de gemeente Watermaal-Bosvoorde. Doordat hij gespaard is gebleven van
agressief snoeiwerk, is zijn silhouet van een zelden geziene schoonheid. Zijn grate afgeronde kruin geeft in
de zomer een brede schaduw en een prachtige bloei.

Gezien am te worden gevoegd bij het besluit van 2,2 O'EC.2005

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

2 7 DEC. 2005

Coplecertlfiee contorme

Voor eenslUldent atscnntt



ANNEXE II A L'ARRETE DU
GOUVERNEMENT DE LA REGION DE
BRUXELLES-CAPITALE INSCRIVANT

. SUR LA LISTE DE SAUVEGARDE
COMME , SITE DU MARRONNIER
COMMUN (AESCULUS
HIPPOCASTANUM) SITUE AU N°6,

. AVENUE DES COCCINELLES A
WATERMAEL-BOITSFORT.

DELIMITATION DU SITE

BIJLAGE II VAN HET BESLUIT VAN DE
BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE
REGERING HOUDENDE INSCHRIJVING
OP DE BEWAARLIJST ALS LANDSCHAP
VAN DE WITTE PAARDEKASTANJE
(AESCULUS HIPPOCASTANUM)
GELEGEN -ONZE~LIEVE-
HEERSBEESTJESLAAN NR. 6, TE
WATERMAAL-BOSVOORDE

AFBAKENING VAN HET LANDSCHAP

Vu pour etre annexaaI'arrete du

22 DEC. 2005
Le Ministre-President du Gouvernement de la
Region de BruxeUes-Capitale, charge des
Pouvoirs locaux, de l'Amenagement du Territolre,
des Monuments et Sites, de la Renovation
urbaine, du Logement, de la Proprete publique at
de la Cooperation au developpernent,

2 7 DEC. Z005

Copse cernnee contorme

Voor eensnnoent atschnft

Gezien om te worden aevoegd bij het besluit van

, 22 UEC. 2005
De Minister-President van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor
Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening,
Monumenten en Landschappen,
Stadsvernieuwi . vesting, Openbare Netheid
en Q gssamen erking,


