BODEMATTEST

Wylleman - Van De Keere BVBA
Geassocieerde Notarissen
Sleidingedorp 102 /
9940 Sleidinge

uw bericht van

05.10.2021

afdeling

Bodembeheer

uw kenmerk

LS/NV/2211115

contactpersoon

Infolijn 015/284 138

bijlagen

-

ons kenmerk

20210929539

Mechelen

05.10.2021

aanvraagnummer

20210927557

dossiernummer

899

1 KADASTRALE GEGEVENS
datum toestand op: 05.10.2021
afdeling : 43006 EVERGEM 4 AFD/ERTVELDE/
straat + nr. : VREDESTR 9
sece : C
nummer : 0115/00K000
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 nog verdere maatregelen worden uitgevoerd.

2.2.1 Historische verontreiniging

Volgens het Bodemdecreet moet er een bodemsanering uitgevoerd worden op deze grond. De OVAM
baseert zich voor deze uitspraak op het beschrijvend bodemonderzoek van 30.07.2019 en op de hierin
opgenomen bodemkenmerken en funce van de grond. De bodemverontreiniging, aangetroﬀen in dit
bodemonderzoek, is niet tot stand gekomen op deze grond. De saneringsplicht rust bij de eigenaar of
gebruiker van de grond waar de bodemverontreiniging tot stand kwam. U vindt meer informae op
www.ovam.be/verspreidingsperceel.

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN
2.3.1 GEBRUIKSADVIEZEN
GA5 Geen gebruik van grondwater
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2.4 DOCUMENTEN OVER DE BODEMKWALITEIT
2.4.1 Historische verontreiniging
DATUM: 30.07.2019
TYPE: Beschrijvend bodemonderzoek
TITEL: Addendum beschrijvend bodemonderzoek Bombardementstraat 12 te Ertvelde (Fase 3:
grondwaterverontreiniging gerelateerd aan de voormalige aanwezigheid van zuurteerbekkens)
AUTEUR: Sweco Belgium 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, 05.10.2021

Ann Cuyckens
afdelingshoofd
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