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BODEMATTEST

Timmermans Peter bvba 
Notaris 
Van De Wervestraat 63 /  
2060 Antwerpen  
 

uw bericht van  27.08.2019 afdeling Bodembeheer

uw kenmerk  TP/16242-009 contactpersoon Infolijn 015/284 458

bijlagen  - ons kenmerk 20190490139

Mechelen 27.08.2019 aanvraagnummer 20190489115

dossiernummer 1490

1   KADASTRALE GEGEVENS

datum toestand op: 12.12.2018 
afdeling : 11004 BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT/ 
straat + nr. : BINNENSTWG 196  
sece : D 
nummer : 0429/00K000 
 
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 geen verdere maatregelen worden uitgevoerd.

2.2.1   Historische verontreiniging 
Volgens het Bodemdecreet moet er geen bodemsanering uitgevoerd worden op deze grond. De OVAM
baseert zich voor deze uitspraak op het beschrijvend bodemonderzoek van 15.04.2016 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. U vindt meer informae op www.ovam.be/
verspreidingsperceel.
Voor deze grond geldt het gebruiksadvies om geen grondwater dat onrokken wordt beneden een diepte
van 30 m-mv te gebruiken als drinkwater of drenkwater of voor het besproeien van gewassen. 
 

2.3    DOCUMENTEN OVER DE BODEMKWALITEIT

2.3.1   Historische verontreiniging
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DATUM: 15.04.2016
TYPE: Beschrijvend bodemonderzoek
TITEL: Aanvullingen op Zesde gefaseerd beschrijvend bodemonderzoek, chlorides en andere zouten in diep
grondwater
AUTEUR: RSK Benelux BVBA
 

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

hp://www.ovam.be/disclaimer.
3 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens.

te Mechelen, 27.08.2019

Ann Cuyckens
afdelingshoofd




