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Verder'deze grond' genoemd.

2

lnhoud van het bodemattest

Deze grond is opgenomen in het grondeninformatieregister.

2.1 lnformatie

uit de gemeentelijke inventaris

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

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 20.11.2003 en op
de hierin opgenomen bodemkenmerken en functie 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 informatie op www.ovam.be/verspreidingsperceel.
ln overeenstemming met het Bodemdecreet is voldaan aan de volgende verplichtingen:

- Het bodemsaneringsproject van 02.06.2004 werd bij de OVAM ingediend op 04.06.2004. Hierop
werd door de OVAM een conformiteitsattest afgeleverd.

2.3 Documenten over de bodemkwaliteit
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2.3.1 Historische verontreiniging
DATUM: 20.',1.2003
TYPE: Beschrijvend bodemonderzoek
TITEL: Beschrijvend Bodemondezoek Alcatel Bell N.V., Sint-Laureissïraaf.Tl - Haantjeslei 68 te
2018 Antwerpen ('l 1/002613)
AUTEUR: Arcadis Gedas NV

DATUM: 02.06.2004
TYPE: Bodemsaneringsproject
TITEL: Bodemsaneringsproject Alcatel Bell NV Sint-Laureisstraat 71-Haantjeslei 68 - Antwerpen 111002835

AUTEUR: Arcadis Gedas NV

DATUM: 06.05.2008
TYPE: Oriënterend bodemonderzoek
TITEL: Oriënterend Bodemonderzoek, Moonsstraat 29-31 te Antwerpen (07/1
AUTEUR: Arcadis Belgium NV

31

86/Rdu)

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

Opmerkingen:

1 Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een orieinterend
bodemonderzoek aan de OVAM is bezorgd.
2 Meer informatie over de gemeentelijke inventaris en de toepasbaarheid op delen van percelen
vindt u op wwwovam.be/gemeentelijke-inventaris.
3 Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: www.overdracht.ovam.be.
4 Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet.
Meer informatie: www.ovam.be/grondverzet.
5 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt vindt u op
http ://www. ova m. be/d scl mer.
6 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens.
7 Voor inzage van de bovenstaande documenten: www.ovam.be/inzage
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Verder'deze grond' genoemd.

2

lnhoud van het bodemattest

Deze grond is opgenomen in het grondeninformatieregister.

2.1 lnformatie uit de gemeentelijke inventaris
Gemeentelijke informatie toont aan dat op deze grond een risico-inrichting aanwezig is of was.
Bijgevolg is deze grond een risicogrond.

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 20.11.2003 en op
de hierin opgenomen bodemkenmerken en functie 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 informatie op www.ovam.be/verspreidingsperceel.
ln overeenstemming met het Bodemdecreet is voldaan aan de volgende verplichtingen:
- Het bodemsaneringsproject van 02.06.2004 werd bij de OVAM ingediend op 04.06.2004. Hierop
werd door de OVAM een conformiteitsattest afgeleverd.

2.3 Documenten over de bodemkwaliteit
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2.3.1 Historische verontreiniging
DATUM: 20.'l',.2003
TYPE: Beschrijvend bodemonderzoek
TITEL: Beschrijvend Bodemondezoek Alcatel Bell N.V., Sint-Laureisstraat 71 - Haantjeslei 68 te
2018 Antwerpen (1 1/002613)
AUTEUR: Arcadis Gedas NV

DATUM: 02.06.2004
TYPE: Bodemsaneringsproject
TITEL: Bodemsaneringsproject Alcatel Bell NV Sint-Laureisstraat 71-Haantjeslei 68 - Antwerpen 1 1 /002835
AUTEUR: Arcadis Gedas NV

DATUM: 06.05.2008
TYPE: Oriënterend bodemonderzoek
TITEL: Oriënterend Bodemonderzoek, Moonsstraat 29-31 te Antwerpen (07/13186/Rdu)
AUTEUR: Arcadis Belgium NV

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

Opmerkingen:

1 Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend
bodemonderzoek aan de OVAM is bezorgd.
2 Meer informatie over de gemeentelijke inventaris en de toepasbaarheid op delen van percelen
vindt u op www.ovam.be/gemeentelijke-inventaris.
3 Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: www.overdracht.ovam.be.
4 Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondvezet.
Meer informatie: www.ovam. be/grondvezet.
5 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt vindt u op
http //www. ovam. be/d scl m er.
6 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens.
7 Voor inzage van de bovenstaande documenten: www.ovam.be/inzage
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