BODEMATTEST

Vandepue Patrick
notaris
Lammekensstraat 79 /
2140 Antwerpen Borgerhout (Antwerpen)

uw bericht van

25.11.2020

afdeling

Bodembeheer

uw kenmerk

YG/Gharaﬁ - Setra, Komiteitstraat 19 2190212

contactpersoon

Infolijn 015/284 138

bijlagen

-

ons kenmerk

20210038616

Mechelen

12.01.2021

aanvraagnummer

20200719566

dossiernummer

29574

1 KADASTRALE GEGEVENS
datum toestand op: 01.01.2020
afdeling : 11422 ANTWERPEN 40 AFD/MERKSEM 2 AFD/
straat + nr. : KOMITEITSTR 19
sece : C
nummer : 0294/00S011
Verder 'deze grond' genoemd.

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST
Deze grond is opgenomen in het grondeninformaeregister.

2.1 INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS
De OVAM hee voor deze grond geen gegevens uit de gemeentelijke inventaris.

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT
Volgens het Bodemdecreet moeten op deze grond geen verdere maatregelen worden uitgevoerd.

2.2.1 Historische verontreiniging

In overeenstemming met het Bodemdecreet is voldaan aan de volgende verplichngen:
- Het eindevaluaeonderzoek van 06.04.2020 werd bij de OVAM ingediend op 27.04.2020. Hierop
werd door de OVAM een eindverklaring afgeleverd. Deze verklaring omvat de resultaten van de
bodemsaneringswerken zoals beschreven in het beperkt bodemsaneringsproject d.d. 02.10.2014. Door
de uitgevoerde bodemsaneringswerken zijn, met betrekking tot de bodemverontreiniging opgenomen in
voornoemd beperkt bodemsaneringsproject en gelet op de hierin opgenomen bodemkenmerken en funce
van de grond, volgens het Bodemdecreet geen verdere maatregelen noodzakelijk.

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN
2.3.1 GEBRUIKSADVIEZEN
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GA1a Door de grondverzetregeling zijn er beperkingen voor het gebruik van de uitgegraven bodem.
GA1b Bij graafwerken is het aangewezen om maatregelen te nemen om blootstelling aan de
verontreiniging te voorkomen.

2.4 DOCUMENTEN OVER DE BODEMKWALITEIT
2.4.1 Historische verontreiniging
DATUM: 06.04.2020
TYPE: Eindevaluaeonderzoek
TITEL: Eindevaluaeonderzoek, OVAM – Bodemsaneringswerken, Deurnsebaan 13 te 2170 Merksem
AUTEUR: Terra Engineering & Consultancy NV
Dit bodemaest vervangt alle vorige bodemaesten.

3 OPMERKINGEN
1 Voor meer informae: www.ovam.be/bodemaest.
2 Meer informae over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op
www.ovam.be/disclaimer.
3 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens.
te Mechelen, 12.01.2021

Ann Cuyckens
afdelingshoofd
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