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BODEMATTEST

Xavier Deweer 
Notaris 
Kerkstraat 30 /  
9870 Olsene  
 

uw bericht van  25.06.2021 afdeling Bodembeheer

uw kenmerk  00-01-4096/001 (SV) contactpersoon Infolijn 015/284 138

bijlagen  - ons kenmerk 20210727120

Mechelen 25.06.2021 aanvraagnummer 20210725855

dossiernummer 35488

1   KADASTRALE GEGEVENS

datum toestand op: 25.06.2021 
afdeling : 44050 ZULTE 2 AFD/OLSENE/ 
straat + nr. : 29139092  
sece : A 
nummer : 0575/00R002 
 
Verder 'deze grond' genoemd.

2   INHOUD VAN HET BODEMATTEST

Deze grond is opgenomen in het grondeninformaeregister.

Door een wijziging van de perceelsgrenzen is er voor deze grond geen oriënterend bodemonderzoek
beschikbaar dat een uitspraak doet over de bodemkwaliteit van de volledige grond. Aan de hand van arkel
64 Vlarebo-besluit moet voor een risicogrond worden nagegaan of een nieuw oriënterend bodemonderzoek
nodig is.

2.1   INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS

Gemeentelijke informae toont aan dat op deze grond een risico-inrichng aanwezig is of was. Bijgevolg is
deze grond een risicogrond.  

2.2   UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT

Volgens het Bodemdecreet moeten op deze grond geen verdere maatregelen worden uitgevoerd.

2.2.1   Extra informae 
Volgens het Bodemdecreet moet er geen beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd worden op deze grond.
De OVAM baseert zich voor deze uitspraak op het oriënterend bodemonderzoek van 29.06.2010.

2.3    DOCUMENTEN OVER DE BODEMKWALITEIT

2.3.1   Extra informae
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DATUM: 29.06.2010
TYPE: Oriënterend bodemonderzoek
TITEL: Oriënterend Bodemonderzoek - Herdersstraat + 28 - 9870 Zulte-Olsene(10e108ebobo)
AUTEUR: Diepsonderingen & Advies H. Verbeke 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

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

te Mechelen, 25.06.2021

Ann Cuyckens
afdelingshoofd

https://www.ovam.be/bodemattest
https://www.ovam.be/disclaimer

