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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

Arrete du Gouvernement de la Region
de Bruxelles-Capitale

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering

Arrete du Gouvernement de la Region de
Bruxelles-Capitale entamant la procedure
d'inscription sur la liste de sauvegarde
comme site du hetre pourpre (Fagus
sylvatica f. purpurea) sis rue Saint
Bernard n058 it Saint-Gilles.

Besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering tot instelling
van de procedure tot inschrijving op de
bewaarlijst als landschap van de rode
beuk (Fagus sylvatica f. purpurea)
gelegen Sint-Bernardusstraat nr.58 te
Sint-Gillis.

Le Gouvernement de la Region de
Bruxelles-Capitale,

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

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

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

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

Arrete:

Op de voordracht van de Minister
President van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering en van de Staatssecretaris belast
met Monumenten en Landschappen,

Besluit:

Article 1er - Est entamee la procedure
d'inscription sur la liste de sauvegarde
comme site du hetre pourpre (Fagus
sylvatica f. purpurea) sis rue Saint-Bernard
n058 a Saint-Gilles, connu au cadastre de
Saint-Gilles, 1ere division, section B, 2eme

feuille, parcelle n° 344d5 . (partie)
(coordonnees Lambert beige : x=148996 ,
y=168672), en raison de son interet
scientifique et esthetique, precise dans
I'annexel du present arrete.

La delimitation du site est reprise sur Ie
plan figurant a I'annexe II du present arrete.

Artikel 1 - Werdt ingesteld de procedure
tot inschrijving op de bewaarlijst als
landschap van de rode beuk (Fagus .
sylvatica f purpurea) gelegen Sint
Bernardusstraat nr.58 te Sint-Gillis, bekend
ten kadaster te Sint-GiIIis, 1ste afdeling,
sectie B, 2de blad perceel nr. 344d5 (deel)
(Belgische coordinaten van Lambert
x=148996 , y=168672), wegens zijn
wetenschappelijke en esthetische waarde,
zeals nader bepaald in bijlage I gevoegd bij
dit besluit.

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

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

Art. 2 - De bijzondere behoudsvoorwaarden
zijn de volgende :

a) L'utilisation, I'entreposage, ou la fabrication de
substances nocives au developpement et a la
croissance de la faune et de la flore ou nuisibles a
la qualite des eaux sont prohibes.

a) Het gebruik, de opslag of de aanmaak van
stoffen die schadelijk kunnen zijn voor de
ontwikkeling en de groei van de fauna en flora of
voor de waterkwaliteit zijn verboden.

b) L'allumage de feux est interdit. 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.

c) Le depot et Ie stockage de rnateriaux, debris,
detritus et dechets de toute nature sont prohibes.
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d) L'entretien "normal de I'arbre (enlevernent ~~eG~~N SRU Het gewoon onderhoud van de boom (het
des branches mortes, cassees, soins aux plaie <'V~ ijderen van dode of gebroken takken, het
est obligatoire. On definit I'entretien normal pa CI-\"'NC~lI..ER\Ev en van de beschadigde plekken) is
taille des branches mortes ou blesseeset do fjj ~:w ver t 1. Gewoon onderhoud wordt gedefinieerd

::> ~AIII' IS ~~ ~
\ j $
~ (j

~ KANSSl~R\J ~/
~¢l:s,{" __ \,{'(f:.v

"~'?9FDS1t.\)~



,

diarnetre de la section aleur insertion ne depasse
pas 12 em.

e) Tout deblais et remblais est interdit.

als het snoeien van dode of besehadigde takken
waarvan de diameter van de doorsnede bij de
aanheehting niet groter is dan 12 em.

e) Afgravingen en ophogingen zijn verboden.

Art. 3 - Le ministre qui a les monuments et
sites dans ses attributions est charge de
l'executiondu presentarrete.

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
Developpement,

Bruxelles, 12 JUIL. 2007

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

Brussel,

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

Charles PICQUE
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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 DU HETRE
POURPRE (FAGUS SYLVATICA F. PURPUREA) SIS RUE SAINT-BERNARDN°58 ASAINT-GILLES.

Ref. cadastrale: 1ere division, section B, 2eme feuiIIe, parcelle n° 344d5 (partie) (coordonnees
Lambert beige: x=148996 , y=168672)

Localisation : Ce hetre pourpre se situe en interieur d'tlot, dans' Ie jardin du 58, rue Saint-Bernard a Saint
Gilles.

Description sommaire : Ce hetre pourpre possede une circonference de 3.63 metres, pour une envergure
de couronne de 18 metres supportee par un fut de 8 metres de hauteur et culminant aplus de 20 metres de
haut.

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

Interet scientifique : Cet individu centenaire presente des dimensions prornetteuses et une silhouette ca
racteristique de l'espece qui n'a pas fait I'objet d'elaqaqes excessifs. Son interet scientifique reside dans Ie
fait que, par ses dimensions (circonference a 1.50 rn), ce hetre pourpreest Ie plus gros exemplaire connu
pour la commune de Saint-Gilles.

Interet esthetique : Situe en interieur d'tlot et totalement invisible de la voirie, ce hetre pourpre a atteint un
grand developpernent, II presente une silhouette equilibree: son tronc massif supporte une large couronne
syrnetrique aux branches retombantes. .

Vu pour etre annexe a l'arrete du 1,2 JUIL. 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 developpement ;

Charles PICQUE
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BIJLAGE I VAN HET BESLUIT VAN DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING TOT
INSTELLING VAN DE PROCEDURE TOT INSCHRIJVINGOP DE BEWAARLIJST ALS LANDSCHAP VAN
DE RODE BEUK (FAGUS SYLVATICA F. PURPUREA) GELEGEN SINT-BERNARDUSSTRAAT NR.58 TE
SINT-GILLIS.

Kadastrale gegevens : 1ste afdeling, sectie B, 2de blad, perceel nr. 344d5 (deel) (Belgische coordinaten van
Lambert x=148996 , y=168672)

Ligging: Deze beuk bevindt zich in de tuin binnen het huizenblok van het nr. 58 in de Sint
Bernardusstraat te Sint-Gillis.

Beknopte beschrijving: Deze beuk heeft een omtrek van 3.63 meter en een kroonomtrek van 18 meter
met een starn van 8 meter hoogte en een top van meer dan 20 meter.

Belang van het goed volgens de criteria, bepaald in artlkel 206, 10 van het Brussels Wetbeek veer
Ruimtelijke Ordening : .

Wetenschappelijke waarde: Deze honderdjarige boom beschikt over interessante afmetingen en een
kenmerkend silhouet voor deze soort en werd niet op overdreven wijze gesnoeid. Het wetenschappelijk
belang ervan ligt bij het feit dat door de afmetingen (omtrek van 1.50 m) deze beuk het grootste
exemplaar is binnen de gemeente Sint-Gillis.

Esthetische waarde: Deze beuk is gelegen binnen het huizenblok en is volledig onzichtbaar vanaf de
weg. Hij heeft zich sterk ontwikkeld en beschikt over een evenwichtig silhouet : zijn massieve starn draagt
een brede symmetrische kroon met afhangende takken.

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van 12 JUll. 2007

De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen,
Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid
en Ontwikkelingssamenwerking,
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ANNEXE II A L'ARRETE DU GOUVERNEMENT BIJLAGE II VAN HET BESLUIT VAN DE
DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE
ENTAMANI LA PROCEDURE D'INSCRIPTION , REGERING TOT INSTELLING VAN DE
SUR LA LISTE DE SAUVEGARDE COMME SITE PROCEDURE TOT INSCHRIJVING OP DE
DU HETRE POURPRE (FAGUS SYLVATICA F. BEWAARLIJST ALS LANDSCHAP VAN DE
PURPUREA) SIS RUE SAINT-BERNARD N°58 A RODE BEUK (FAGUS SYLVATICA F.
SAINT-GILLES PURPUREA) GELEGEN SINT-

BERNARDUSSTRAAT NR.58 TE SINT-GILLIS

DELIMITATION DU SITE AFBAKENING VAN HET LANDSCHAP

Vu pour etre annexa al'arrete du

12 JUIl.. 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,

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van

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