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BRUSSELS HOOFDSTEDELIJI< 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 Noorse
esdoorn (Acer platanoiaes) gelegen
Generaal Geneesheer Derachelaan 45 te
Eisene.

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Gelet op het Brussels Wetboek van de
Ruimtelijke Ordening, Titel V, Bescherming
van het onroerend erfgoed, inzonderheid op
artikel 210;

Gelet op de vraag tot inschrijving op de
bewaarlijst ingediend op 20 april 2006 door
de eigenaar krachtens het artikel 210, §2,
30 van het Brussels Wetboek van de
RuimtelijkeOrdening ;

Gelet op het gunstig advies van de
Koninklijke Commissie voor Monumenten
en Landschappen uitgebracht tijdens haar
zitting van 7 juni 2006 ;

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

Na beraadslaging,

Besluit:

Artikel 1 - Wordt ingesteld de procedure
tot inschrijving op de bewaarlijst. als
landschap van de Noerse esdoorn .(Acer
platanoldes) gelegen Generaal Geneesheer
Derachelaan 45 teElsene, bekend ten
kadaster te Elsene,5ste afdeling, sectie C,
2de blad perceel nr. 262m33 (deel)
(Belgische coordlnaten van Lambert :
x=151220, y=167293), wegens zijn
wetenschappelijke en esthetische waarde,
zeals nader bepaald inbijlage I gevoegd bij
dit besluit.

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

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 de l'erable plane (Acer
platanoiCles) sis avenue General Medecin
Derache 45 a Ixelles.

Le Gouvernement de la Region de
Bruxelles-Capitale,

Vu Ie Code bruxellois de I'Amenagement
du Territoire, Titre V, De la Protection du
Patrimoine Immobilier, notamment I'article
210 ;

Vu la demande d'inscription sur laliste de .
sauvegarde introduite Ie.20 avril 2006 par
Ie proprietaire en vertu de I'article 210, §2,
30 du Code bruxellois de l'Amenagement
du Territoire et du Logement ;

Vu l'avis favorable de la Commission
Royale des Monuments et des Sites rendu
en sa seance du 7 juin 2006 ;

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

Apres deliberation,

Arrete:

Article 1er - Est entamee la procedure
d'inscription sur la liste de sauvegarde
comme site de l'erable plane (Acer '
platanoi'des) sis avenue General Medecin
Derache 45 a Ixelles, connu au cadastre
d'ixelles, 5erne division, section C, 2erne

feuille, parcelle n° 262m33 (partie)
' . (coordonnees Lambert beige : x=151220,

y=167293), en raison de leur interet
scientifique et esthetique. precise dans
l'annexe I du present arrete,

La delimitation du site est reprise sur Ie
plan figurant al'annexe II du present arrete,

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

Art. 2 - De bijzondere behoudsveorwaarden
zijn de volger~:fe : n~r'ION.. . ~ ,,_IV 8PI,
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a) Hetgebruik, de opslag of de aan 'J van ERIE <Y(0': a) L'utilisation, I'entreposage, ou la fabrication de
stoffen die schadelijk kunnen zijn so H~CEll Ij")o substances nocives au developpernent et a la
ontwikkeling en de groei van de faun l.LJ flora o.Wb'. · . ~ roissance de la faune et de la flare au nuisibles a

~ ~'\" ~O . .r I

~ . ~~ £?
\~ 'i $
\~l5'~ KANSElARIJ X-¥

-,~8(' __. \~~
IiOOFDSTcO\:'\'



voor de waterkwaliteit zijn verboden.

b) Het aansteken van vuur is verboden.

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

d) Het gewoon onderhoud van de bomen (het
verwijderen van dode of gebroken takken, het
verzorgen van de beschadigde plekken) is
verplicht. Gewoon onderhoud wordt gedefinieerd
als het snoeien van dode of beschadigde takken
waarvan de diameter van de doorsnede bij de
aanhechting niet groter is dan 12 em.

la qualite des eaux sont prohibes.

b) L'allumage de feu est interdit.

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

. d) L'entretien normal de I'arbre (enlevement
des branches mortes, cassees, soins aux plaies)
est obligatoire. On definit I'entretien normal par la
taille des branches mortes ou blessees et dont Ie
diametre de la section aleur insertion ne depasse
pas 12 ern. .

e) Tout deblais et remblaisest interdit.

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

e) Afgravingen en ophogingen zijn verboden.

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

Brussel, Bruxelles, 1 2 lUll. 2007
Brusselse HoofdstedelijkeVoor de

Regering,

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

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,

Charles PICQUE

2 0 -07- 2007

r~ - ·:- ·· · · ·

I

\

. ;' - -;,

~:

I
I\- _ ._--_. ...

..~



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 DE L'ERABLE
PLANE (ACER PLATANOiDES) SIS AVENUE GENERAL MEDECIN DERACHE 45 AIXELLES.

Ref. cadastrale :5eme division, section .C, 2eme feui-lle, parcelle n0262m33 (partie) (coordormees
Lambert beige: x=151220, y=167293).

Localisation :

Cet erable plane est situe en interieur d'tlot, dans Ie jardin du 45, avenue General Medecin Derache, a
Ixelles.

Description sommaire :

Cet arbre, une cepee a double tronc, possede une circonference de 3.40 mala base. Sa silhouette
marque Ie fond du jardin avec pres de 25 metres de hauteur, pour une enverqure de couronne de pres de
18 metres

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

Interet scientifique :

t.'erable plane est une essence spontanee en nos regions et commune en Belgique, mais de tels
exemplaires se rencontrent rarement en interieur d'ilot. Cet erable possede des dimensions interessantes
avec une circonference de 3,40 mala base. La lonqevite de cette essence est de I'ordre de deux steeles,
ce qui en fait un individu prometteur puisque son etat phytosanitaire est bon.

Interet esthetique :

Situs au Sud-Ouest de la parcelle, cet erable plane possede une silhouette atypique, constituee de 2 troncs
se separant des la base. II joue un role paysager important dans cet tlot, et forme un ecran de verdure grace
a sa couronne symetrique et bien devetoppee.

Vu pour etre annexe a l'arrete du l' 2 JUll. 2007

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 ;
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BIJLAGE I VAN HET BESLUIT VAN DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING TOT
INSTELLING VAN DE PROCEDURE TOT INSCHRIJVING OP DE BEWAARLIJST ALS LANDSCHAP VAN
DE NOORSE ESDOORN (ACER PLATANOiDES) GELEGEN GENERAAL . GENEESHEER
DERACHELAAN 45 TE ELSENE.

Kadastrale gegevens :5ste afdeling, sectie C, 2de blad, perceel nr. 262m33(deel) (Belgische coordinaten
van Lambert: x=151220, y=167293).

Ligging·:

Deze Noorse esdoorn bevindt zich op het binnenterrein van een huizenblok, in de tuin van de Generaal
Geneesheer Derachelaan 45 te Eisene. .

Beknopte beschrijving :

Deze boom, een uitloper met dubbele starn, heeft een omtrek van 3,40 m aan de basis. Zijn silhouet
achteraan in de tuin - hij is 25 m hoog en zijn kroon is 18 m breed - is bijzonder markant.

Selang van het goed vol gens de criteria, bepaald in artikel 206, 10 van het Brussels Wetboek voor
Ruimtelijke Ordening :

.W-etenschappelij k waarde :

De Noorse esdoorn is in Belgie een streekeigen en veer voorkomende boomsoort. Op het binnenterrein
van een huizenblok echter kornt een dergelijk exemplaar zelden voor. Met zijn omtrek van 3,40 m aan de
basis heeft deze boom immers imposante afmetingen. Deze esdoornsoort kan ongeveer tweehonderd
jaar oud worden. Gezien de uitstekende fytosanitaire staat van dit exemplaar, betreft het hier dus een
veelbelovende boom. .

Esthetisch waarde :

De esdoorn staat in het zuidwestelijke deel van het perceel. Hij heeft een zeer atypische vorm met zijn starn
die vanaf de basis gesplitst is. De boom speelt een belangrijke rol in het totaalbeeld van het huizenblok, waar
hij met zijn symmetrische en brede kroon een groen scherm vormt.

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van 1,2 JUIL_ 2007

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

Charles PICQUE .. ,
\ ..'

2 0 -07~ 2007

...•.~



BIJLAGE II VAN HET BESLUIT VAN DE
BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE
REGERING HOUDENDE INSTELLING VAN
DE PROCEDURE TOT INSCHRIJVING OP DE
BEWAARLIJST ALS LANDSCHAP VAN DE
NOORSE ESDOORN (ACER PLA TANOiOESj
GELEGEN GENERAAL GENEESHEER
DERACHELAAN 45 TE ELSENE

AFBAKENING VAN HET LANDSCHAP

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 DE
L'ERABLE PLANE (ACER PLATANOiDESj SIS
AVENUE GENERAL MEDECIN DERACHE 45
A IXELLES

DELIMITATION DU SITE

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van

De Minister-President van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor
Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening,
Monumsnten en Landschappen,
Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid
en Ontwikkelingssamenwerking,

Vu pour etre annexe aI'arrete du

12 JUIL. 2007
Le Ministre-President duGouvernement 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 Cooperationau developpement,

20 -07- 2001


