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BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering

Besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering tot inschrijving
op de bewaarlijst als landschap van de
treures (Fraxinus excelsior f. pendula)
gelegen Brugmannlaan nr 297a te Ukkel.

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 10 maart
2005 houdende instelling van de procedure

.tot inschrijving op de bewaarlijst als
landschap van de treures (Fraxinus
excelsior f. pendula) gelegen Brugmannlaan
nr 297a te Ukkel ;

Overwegende. dat het College van
Burgemeester en Schepenen van Ukkel
geen opmerkingen heeft gemaakt-;

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:

Artikel 1 - Wordt ingeschreven op de
bewaarlijst als landschap de treures
(Fraxinus excelsior f.pendula) gelegen
Brugmannlaan nr 297a te Ukkel, bekend ten
kadaster te Ukkel, 1ste afdeling, sectie B, 2de

blad, perceel nr 276 r 40 (deel), (Belgische
c06rdinatenvan Lambert : x=148381,
y=166816), wegens zijn wetenschappelijke
en esthetische waarde, zoals nader
bepaald in bijlage I gevoegd bij dit besluit.

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

REGION DE ·BRUXELLES- CA PITA LE

. 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 frene
pleureur (Fraxinus excelsior f. pendula)
situe n0297a, avenue Brugmann 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 ;

Vu l'arrete du Gouvernement de la Region
de Bruxelles-Capitale du 10 mars 200S
entamant la procedure d'inscription sur la
liste de sauvegarde comme site du frene
pleureur (Fraxinus excelsior f. pendula) sltue
n0297a, avenue Brugmann aUccle ;

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

Considerant que Ie proprietaire n'a pas
ernis d'observations dans les delais

. prescrits dans I'article 210 §S du CoBAT ;

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

Apres deliberation,

Arrete:

Article 1er - Est inscrit sur la liste de
sauvegarde comme site Ie frene pleureur
(Fraxinus excelsior f. pendula) situe n0297a,
avenue Brugmann a Uccle, connu au
cadastre de Uccle, 1ere division, section B,
2eme feuille, parcelle n° 276 r 40 (partie),
(coordonnses Lambert beige : x=148381,
y=166816), 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 aI'annexe II du present arrete.



Art. 2 - De bijzondere behoudsvoorwaarden
zijn de volgende : .

a) Het gebruik, de opslag of de aanmaak van
stoffen die sehadelijk kunnen zijn voor de
ontwikkeling en de groei van de fauna en flora of
voor de waterkwaliteit 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 flare ou nuisibles a
la qualite des eaux sont prohibes.

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.

blL'allumapede feu est interdit.

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

a) Tout deblals et rernblaisest interdit.

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

d) L'entretien normal de I'arbre (enlevernent
des branches mortes, cassees, soins aux plaies)
est obligatoire. On definit I'entretien normal par la
taille des branches mortes au blessees at dont Ie
dlametre de la section aleur insertion ne depasse
pas 12 em.

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'Arnenaqement du
Territoire, des Monuments et Sites, de la
Renovation Urbaine, du logement, de la
Proprete publique et de la Cooperation au
Developpement,

29 MARS 2007Bruxelles,

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 deorsnede bij de
aanhechting niet groter is dan 12 em.

e) Afgravingen en ophogingen zijn verboden.

Art. 3 - De minister beveegd 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

2 j ~04- 2007



ANNEXE I A L'ARRETE DU GOUVERNEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
INSCRIVANT SUR LA LISTE DE SAUVEGARDE COMME SITE LE FRENE PLEUREUR (FRAXINUS
EXCELSIOR F. PENDULA) SITUE N°297A, AVENUE BRUGMANN AUCCLE.

~

Ref. cadastrale : 1ere division, section B, 2eme feuille, parcelle n° 276 r 40 (partie), 276 I 36 (partie) et 260 c
3 (partie) (coordonnees Lambert beige: x=148381, y=166816).

Localisation: Ce frene pleureur est situe dans Ie jardin du n0297a, avenue Brugmann aUccle.

Description sommaire : Cet arbre remarquable, situs en fond de parcelle, forme un ecran de verdure
particulierement esthetique. II fait partie des plus gros individus recenses ace jour pour cette forme avec
une clrconterence avoisinant les 2 metres. II posssde une envergure d'environ 12 metres, pour une
hauteur approximative de 16 metres.

Interet presente par Ie bien selon les criteres definis a I'article 206, 1° du Code bruxellois de
l'amenaqement du territoire :

Interet scientifique : La varlete pleureuse du frene se rencontre assez rarement a Bruxelles, et encore
moins dans les jardins en interleur d'ilot. Cet exemplaire possede une circonterence de pres de 2 metres,
ce qui fait de lui Ie 7ieme plus gros exemplaire recense a ce jour pour la region. II pourrait bien etre
contemporaina I'habitation construite au debut du 20ieme steele,

Interet esthetique : Cet exemplaire de frene pleureur a pu developper une silhouette typique, avec une
couronne compacte, constituee de branches tordues et retombantes. II apporte de la diversrte parmi les
essences qui composent cet ilot. Situs au fond de la parcelle,il forme en outre un ecran de verdure.

Vu pour etre annexa a I'arrete du 2 ~ MARS 2007

2 3 --04- 2007

Charles PICQUE
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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,



BIJLAGE I VAN HET BESLUIT VAN DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING TOT
INSCHRIJVING OP DE BEWAARLIJST ALS LANDSCHAP VAN DE TREURES (FRAXINUS
EXCELSIOR F. PENDULA) GELEGEN BRUGMANNLAAN NR 297A TE UKKEL.

Kadastrale gegevens : 1de afdeling, sectie 8, 2de blad, perceel nr 276 r 40 (deel), 276 I 36 (deel) en 260 c 3
(deel) (Belgische coordinaten van Lambert: x=148381 ,y=166816).

Ligging: Deze treures bevindt zich in de tuin van het nr. 297a van de Brugmannlaan te Ukkel.

Beknopte beschrijving: Deze opmerkelijke boom, gelegen op het einde van het perceel, vormt een
bijzonder esthetisch groenscherm. Het is een van de grootste tot op heden ge"inventariseerde
exemplaren van deze varietelt met een omtrek van bijna 2 meter. De kroon is ongeveer 12 meter breed
voor een hoogte van zowat 16 meter.

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

Wetenschappelijke waarde: De treurvarleteit van de es komt men maar zelden tegen in Brussel, en nog
minder in tuinen op het binnenterrein van een huizenblok. Ditexemplaar heeft een omtrek van bijna 2
meter, wat hem het 7e grootste momenteel ge"inventariseerde exemplaar maakt in het gewest. Hij zou wei
eens even oud kunnen zijn als de woning, die in het begin van de 20e eeuw werd gebouwd.

Esthetische waarde: Deze treures heeft een typisch silhouet kunnen ontwikkelen, met een compacte
kroon samengesteld uit verwrongen en afhangende takken. Hij zorgt voor diversiteit tussen de soorten
die op dit binnenterrein te vinden zijn. Doordat hij op het einde van het perceel ligt, vormt hij bovendien
een groenscherm waar een aantal bewoners van het huizenblok van kunnen profiteren.

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van 29 MARS 2007

De Minister-President vande Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen,
Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid
en Ontwikkelingssamenwerking, r":

Charles PICQUE



BIJLAGE II VAN HET BESLUIT VAN DE
BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING
TOT INSCHRIJVING OP DE BEWAARLIJST
ALS LANDSCHAP VAN DE TREURES
(FRAXINUS EXCELSIOR F. PENDULA)
GELEGEN BRUGMANNLAAN NR 297A TE
UKKEL

ANNEXE II A LJARRETE DU GOUVERNEMENT
DE LA REGION DE BRUXELLES-GAPITALE
INSCRIVANT SUR LA LISTE DE
SAUVEGARDE COMME SITE .LE FRENE
PLEUREUR (FRAXINUS EXCELSIOR F.
PENDULA) SITUE N°297A AVENUE
BRUGMANN A UCCLE

AFBAKENING VAN HET LANDSCHAP DELIMITATION DU SITE

Gezienam te worden gevoegd bij het besluit van 29HA'RS 2007

2 3 -04- 2007

De Minister-President van de Brusselse Le ,Ministre-President du Gouvernement de la
Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor ,Region de Bruxelles-Capitale, charge des
Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Pouvoirs locaux, de l'Amenagement du Territoire,
Monumenten en Landschappen, des Monuments et Sites, de la Renovation
Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid urbaine, duLogement, de la Proprete publique et
en Ontwikkelingssamenwerking, de la Cooperatio ' ppement,
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Charles PICQUE
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