
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

Arrete du Gouvernement de la Region
de Bruxelles-Capitale

Vu I'arrete du Gouvernement de la Region
de Bruxelles-Capitale du 10 mars 200S
entamant laprocedure d'inscription sur la
liste de sauvegarde comme site du
chataignier (Castanea sativa) sis avenue
d'Orbaix, n024 aUccle;

Le Gouvernement de la Region de
Bruxelles-Capitale,

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

Arrete du Gouvernement de la Region de
Bruxelles-Capitale inscrivant sur la liste
desauvegarde comme site Ie chataignier
(Castanea sativa) sis avenue d'Orbaix,
n024 a Uccle.

Besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering tot inschrijving
op de bewaarlijst als landschap van de
tamme kastanje (Castanea sativa)
gelegen d'Orbaixlaan nr. 24 teUkkel.

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Geletop het Brussels Wetboek van" de
Ruimtelijke Ordening, inzonderheid op
artikelen 210 §6 en 211; .

Gelet op .het besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering van 10 maart
2004 houdende instelling van de procedure
tot inschrijving op de bewaarlijst als
landschap van de tamme kastanje
(Castanea sativa) gelegen d'Orbaixlaan nr.
24 te Ukkel;

Overwegende dat het College van~. Considerant que Ie college des
Burgemeester en Schepenen van Ukkel ....Bourgmestre et Echevins d'Uccle n'a pas
geen opmerkingen heeft gemaakt ; .i-> ernis d'observations ;

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,

Na beraadslaging,

Besluit:

Considerant que Ie proprietaire n'a pas
ernis d'observations dans ·Ias delais
prescrits dans I'article 210 §S du CoBAT

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

Apres deliberation,

Arrete:

Artikel 1 - Wordt ingeschreven opde
bewaarlijst als landschap de tamme
kastanje (Castanea sativa) gelegen
d'Orbaixlaan nr. 24 te Ukkel, bekend ten
kadaster te Ukkel, 4de afdeling, sectie H, 1ste

blad, perceel nr 5 v 34 (deel) (Belgische
coordinaten van Lambert : x= 150163, y=
164212), wegens zijn wetenschappelijke en
esthetische waarde, zoals nader bepaald in
bijlage I gevoegd bij dit besluit.

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

Article 1er - Est inscrit sur la liste de
sauvegarde comme site Ie chataignier
(Castanea sativa) sis avenue d'Orbaix,
n024 a Uccle, connu au cadastre d'Uccle,
4eme division, section H, 1ere feuille, parcelle .
n° 5 v 34 (partie) (coordonnees
Lambert.beige: x= 150163, y= 164212),
en raison de son interet scientifique et
esthetique, precise dans I'annexe I du
present arrete.

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



Art. 2 - De bijzondere behoudsvoorwaarden
zijn de volgende :

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

b) Het aansteken van vuur is verboden. .

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

d) Het gewoon onderhoud van de ' bomen .(het
verwijderen van dode of gebroken takken, het
verzorqen 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.

e) Afgravingen en ophogingen zijn verboden.

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 de la faune et de la flore au nuisibles a
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 toutsnature sont prohibes,

d) L'entretien normal de I'arbre (enlsvement
des branches mortes, cassess, soins aux plaies)
est obligatoire. On definlt I'entretien normal par la
taille des branches mortes ou blessees et dont Ie
diametre de la section a leur insertionne depasse
pas 12 cm.

e) Tout deblais et remblais est interdit.

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

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 at de la Cooperation au
Developpement,

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,

Bruxelles, 29 ·MARS2007

2 3 -04- 2007

Charles PICQUE

C~: o p! e cert ifiee conforrne

voor u



ANNEXE I A L'ARRETE DU GOUVERNEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
INSCRIVANT SUR LA LISTE DE SAUVEGARDE COMME SITE LE CHATAIGNIER (CASTANEA
SATIVA) SIS AVENUE D'ORBAIX N°24 AUCCLE.

Ref. cadastrale : 4eme division, section H, 1ere feuiIIe, parcelle n° 5 v 34 (partie) (coordonnees
Lambert beige: x= 150163, y= 164212).

Localisation : Ce chataignier se trouve dans Ie jardin du 24, avenue d'Orbaix aUccle.

Description sommaire : Ce chataignier lsole presente des dimensions exceptionnelles pour Ie territoire
regional avec 4.25 metres de circonterence. II a developpe une couronne d'une envergure d'environ 16
metres, pour une hauteur de 18 metres.

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

Interet scientifique : Le chataignier est une essence relativement commune dans cette partie de la
region, mais des individus de telles dimensions sont rares: il est Ie deuxlerne plus gros exemplaire
recense sur Ie territoire regional avec 425 cm de circonterence. Cet exemplaire de chataignier serait age
de plus de 150 ans : il serait anterieur au chateau de Carloo situe dans ce quartier et ou la presence d'un
gigantesque et superbe arbre y est rnentionne ; il pourrait bien s'agir de ce chataignier.

Interet esthetique : Cet exemplaire de chataignier est partiellement visible de la voirie. II presents une
silhouette gracieuse et parfaitement equilibree : il possede un port etale, typique des .chataiqniers ayant
pu croitre dans un environnement libre de toute concurrence. De tels exemplaires sont rares : un tronc
court et droit supporte de nombreuses branches tortueuses et s'etalant a une dizaine de metres du tronc.
Rene Pechere aurait merne admire cet exemplaire d'une rare beauts.

Vu pour etre annexea l'arrete du 29 MARS 2007

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

Copfe

voor eenslu !cJ er-;c

Charles PICQUE

2 3 -04- 2007



BIJLAGE I VAN HET BESLUIT VAN DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING TOT
INSCHRIJVING OP DE BEWAARLIJST ALS LANDSCHAP VAN DE TAMME KASTANJE (CASTANEA
SATIVA) GELEGEN D'ORBAIXLAAN NR. 24 TE UKKEL.

Kadastrale gegevens : 4de afdeling, seetie H, 1ste blad, pereeel nr. 5 v 34 (deel) (Belgisehe coordinaten van
Lambert: x= 150163, y= 164212).

Ligging: Deze tamme kastanje bevindt zieh in de tuin van de eigendom gelegen d'Orbaixlaan nr 24 te Ukkel.

Beknopte beschrijving: Met een amtrek van 4,25 meter heeft deze alleenstaande kastanje uitzanderlijke
afmetingen voor het grondgebied van het gewest. Hij heeft een kruin van ongeveer 16 meter breed en 18
meter hoog.

Belang van het goed volgens de criteria, bepaald in artikel 206, 10 van het Brussels Wetboek veer
Ruimtelijke Ordening :

Wetenschappelijke waarde: De tamme kastanje ts een redelijk veel voorkomende soort in dit deel van
het gewest, maar exemplaren met dergelijke afmetingen zijn zeldzaam: het is het tweede grootste
ge"inventariseerde exemplaar op het grondgebied van het gewest met een amtrek van 425 em. Deze
tamme kastanje zou meer dan 150 jaar oud zijn: hij zou ouder zijn dan het kasteel Carloo gelegen in deze
wijk; de aanwezigheid van een gigantisehe en prachtige boom werd vermeld in de nabijheid van dit
kasteel; het zou wei eens over deze tamme kastanje kunnen gaan.

Esthetische waarde: Dit exemplaar van de tamme kastanje is gedeeltelijk zichtbaar van op de weg. Hij
heeft een sierlijk en perfect evenwichtig silhouet: hij heeft een brede groeiwijze; typisch voor
kastanjebomen die hebben kunnen groeien in een amgeving zander eoneurrentie. Dergelijke exemplaren
zijn zeldzaam: een karte en rechte starn ondersteunt tafrijke krankelende takken die ziehtat een tiental
meter van de starn uitstrekken. Rene Pechere zou dit exemplaar van een zeldzame schoanheid zeffs
hebben bewanderd.

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van 2~ MARS 2007

2 3 -O~- 2007

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

Charles PICQUE



BIJLAGE II VAN HET BESLUIT VAN DE ANNEXE II A L'ARRETE , DU
BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE GOUVERNEMENT DE LA REGION DE
REGERING TOT INSCHRIJVI'NG OP DE BRUXELLES-CAPITALE INSCRIVANT SUR
BEWAARLIJST ALS LANDSCHAP .VAN DE LA LISTE DE SAUVEGARDE COMME SITE LE
TAMME KASTANJE (CASTA'NEA SATIVA) CHATAIGNIER (CASTANEA SATIVA) SIS
GELEGEN D'ORBAIXLAAN NR 24 TE UKKEL AVENUE D'ORBAIX, N°24 AUCCLE.

AFBAKENING VAN HET LANDSCHAP . DELIMITATION DU SITE

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van Vu pour ~re annexa a('arrete du 29 MARS' 2007

De Minister-President van de Brusselse
Hoofdstedelijke R~gering, bevoegd voor
Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening,
Monumenten en Landschappen,
Stadsvemieuwing,.Huisvesting, Openbare Netheid
en Ontwikkelingssamenwerking,

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 Coope . pernent,

Charles PICQUE

2 3 -04- 2007


