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BODEMATTEST

Notaris Mallentjer 
Kioskplaats 5 /  
2660 Antwerpen (Hoboken)  
 
 

uw bericht van  20.12.2022 afdeling Bodembeheer

uw kenmerk  AAO/2220538 contactpersoon Infolijn 015/284 138

bijlagen  - ons kenmerk 20220921258

Mechelen 22.12.2022 aanvraagnummer 20220912595

dossiernummer 2404

1   KADASTRALE GEGEVENS

datum toestand op: 01.01.2022 
afdeling : 11382 ANTWERPEN 37 AFD/HOBOKEN 2 AFD/ 
straat + nr. : Jan Van Canlaan 10A  
sectie : C 
nummer : 0127/00M002 
 
Verder 'deze grond' genoemd.

2   INHOUD VAN HET BODEMATTEST

Deze grond is opgenomen in het grondeninformatieregister.

2.0 EXTRA INFORMATIE:  
Meer informatie over de aanpak van PFAS-verontreiniging en de stand van het onderzoek, en de bijhorende
no regret-maatregelen vindt u op https://www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling.

2.1   INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS

De OVAM heeft 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 10.08.2006 en op de hierin
opgenomen bodemkenmerken en functie van de grond.

2.3    DOCUMENTEN OVER DE BODEMKWALITEIT

2.3.1   Historische verontreiniging
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DATUM: 03.01.2002
TYPE: Beschrijvend bodemonderzoek
TITEL: Beschrijvend Bodemonderzoek Union Minière te Hoboken + aanvulling tot wijziging besluit dd.
09.09.2011
AUTEUR: Tauw NV
 
DATUM: 10.08.2006
TYPE: Beschrijvend bodemonderzoek
TITEL: Aanvullend Beschrijvend Bodemonderzoek Hertogvelden: Zone Kapelstraat - L. de Landrelaan te
Hoboken (04/A8547) + Aanvulling tot wijziging besluit dd. 26.07.2007 en Aanvulling tot wijziging besluit dd.
09.09.2011 met addendum dd. 03.11.2011
AUTEUR: Terra Engineering & Consultancy NV
 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

3   OPMERKINGEN

1 Voor meer informatie: ovam.vlaanderen.be/het-bodemattest.
2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op

ovam.vlaanderen.be/disclaimer .
3 Maatregelen opgelegd of van toepassing buiten het kader van het Bodemdecreet worden

niet vermeld op het bodemattest. Hiervoor kunt u best contact opnemen met uw lokaal bestuur.
4 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens.

te Mechelen, 22.12.2022

Ann Cuyckens
afdelingshoofd

https://ovam.vlaanderen.be/het-bodemattest
https://ovam.vlaanderen.be/disclaimer


Volgend gebruiksadvies is van toepassing:
― er wordt geadviseerd geen groenten of (boom)vruchten in de tuin te telen of te consumeren. 

Consumptie van deze groenten of vruchten kan leiden tot een verhoogde opname van zware 
metalen;

― er wordt geadviseerd het oppervlakkig grondwater dat zich boven de Boomse Kleilaag bevindt, 
niet te onttrekken of te gebruiken ook al is deze laag totaal niet geschikt voor grondwaterwinning.
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