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De bestuursorganen van De Gentse Haard en WoninGent hebben op 27 respectievelijk 28 september
2022 dit gemeenschappellk voorstel tot fusie door overneming (de Fusie) overeenkomstig artikel 12:2
juncto de artikelen 12:24 tot en met 12:35 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
(WVV), in gemeen overleg opgesteld en goedgekeurd.

De deelnemers aan de voorgestelde Fusie zijn

l.deCooperatieveVennootschapmetBeperkteAansprake1ijkheidmetsociaaloogmerk@,
met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Lange Steenstraat 54, ingeschreven in het

rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder ondernemingsnummer
0400.032.156 (RPR Gent, afdeling Gent), en met BTW-nummer BE-0400.032.156.

Alhier vertegenwoordigd door de door de raad van bestuur op 28 september 2022 aangestelde bijzonder
gevolmachtigde, de Heer Marc Heughebaert, voorzitter van de raad van bestuur.

Er wordt voorgesteld dat deze vennootschap De Gentse Haard, hierna genoemd, overneemt via een fusie
door overneming in de zin van artikel l2:2WYY. Deze vennootschap wordt hierna de"Overnemende
Venno ots c hap " genoemd.

2. de Cooperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid met sociaal oogmerk De Gentse
Haard, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Leiekaai 340, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder ondernemingsnummer
0400.030.077 (RPR Gent, afdeling Gent), en met BTW-nummer BE-0400 .030.077.

Alhier vertegenwoordigd door de door de raad van bestuur op 27 september 2022 aangestelde bijzonder
gevolmachtigde, de heer Erwin Devriendt, voorzitter van de raadvan bestuur.
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Er wordt voorgesteld dat De Gentse Haard door WoninGent wordt overgenomen via een fusie door 

overneming in de zin van artikel 12:2 WVV. Deze vennootschap wordt hierna de “Overgenomen 

Vennootschap” genoemd. 

De Overnemende Vennootschap en de Overgenomen Vennootschap worden hierna gezamenlijk de 

“Vennootschappen” genoemd en ieder afzonderlijk tevens een “Vennootschap”. 

 

FUSIEVOORSTEL. 

 

 

 

De Overnemende Vennootschap is voornemens om overeenkomstig de procedure, zoals omschreven in 

artikel 12:2 juncto de artikelen 12:24 tot en met 12:35 WVV, de Overgenomen Vennootschap over te 

nemen door middel van een fusie door overneming. Als gevolg van deze verrichting zal het gehele 

vermogen van de Overgenomen Vennootschap, zowel de rechten als de verplichtingen, door ontbinding 

zonder vereffening overgaan op de Overnemende Vennootschap, tegen de uitreiking van nieuwe 

aandelen van de Overnemende Vennootschap (de Nieuwe Aandelen) ten voordele van de 

aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap. 

 

De Vennootschappen, vertegenwoordigd door de door hun raad van bestuur aangestelde bijzonder 

gevolmachtigden, verbinden er zich wederzijds toe om alles te doen wat in hun macht ligt om de fusie 

door overneming van de Overgenomen Vennootschap door de Overnemende Vennootschap te 

verwezenlijken, en dit tegen de hierna vermelde voorwaarden. 

 

Zij leggen bij deze het fusievoorstel in toepassing van artikel 12:24 WVV vast dat ter goedkeuring zal 

worden voorgelegd aan de respectievelijke buitengewone algemene vergaderingen van de Overnemende 

Vennootschap en de Overgenomen Vennootschap (het “Fusievoorstel”). 

 

Onder de in dit Fusievoorstel uiteengezette voorwaarden, stellen de bestuursorganen van de 

Vennootschappen voor de Fusie goed te keuren, ten gevolge waarvan:  

• de Overgenomen Vennootschap wordt ontbonden zonder vereffening en derhalve ophoudt te 

bestaan; 

• het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap (zowel de activa als de passiva, de 

rechten en de verplichtingen) onder algemene titel overgaat op de Overnemende Vennootschap 

zodat de Overnemende Vennootschap van rechtswege in alle rechten en verplichtingen van de 

Overgenomen Vennootschap treedt, en 

• nieuwe aandelen worden uitgegeven door de Overnemende Vennootschap aan de aandeelhouders 

van de Overgenomen Vennootschap, overeenkomstig de Ruilverhouding zoals bepaald in 

onderdeel Error! Reference source not found. van het Fusievoorstel. 
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VOORAFGAANDELIJKE UITEENZETTINGEN.  

 

 

 

A. Het Vlaamse Gewest heeft bij decreet van 9 juli 2021 houdende wijziging van diverse decreten 

met betrekking tot wonen besloten om de sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale 

verhuurkantoren samen te voegen tot één  erkend woonmaatschappij per werkingsgebied. 

 

B. Met het oog op de voorbereiding van de vorming van de erkende woonmaatschappij voor het 

werkingsgebied Stad Gent, hebben de Vennootschappen, in samenwerking met de diverse overige 

betrokken actoren (zoals, Stad Gent, Sociaal Verhuurkantoor Gent (RPR Gent, afdeling Gent, 

0432.297.722) de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) en het Vlaamse Gewest) 

een studie- en werktraject op gang gebracht onder impuls van een stuurgroep en diverse 

uitvoerende werk- en adviesgroepen. Deze werkzaamheden en gesprekken hebben geleid  tot het 

voornemen van alle betrokken partijen om een fusie door overneming te verwezenlijken 

overeenkomstig de artikelen 12:24 t.e.m. 12:35 WVV en overeenkomstig de voorwaarden 

opgenomen in het Fusievoorstel. 

 

C. Gelet op hetgeen hierboven is uiteengezet, hebben de bestuursorganen van de Vennootschappen 

beslist om onderhavig Fusievoorstel overeenkomstig artikel 12:24 WVV ter goedkeuring voor te 

leggen aan hun respectievelijke algemene vergaderingen. 

 

D. De bestuurders van de Overnemende Vennootschap en de Overgenomen Vennootschap die aan 

de verrichtingen deelnemen, verklaren kennis te hebben genomen van de volgende bepalingen 

betreffende: 

(a) de bijzondere aansprakelijkheid van de leden van het bestuursorgaan van de Overgenomen 

Vennootschap tegenover elke aandeelhouder van de Overgenomen Vennootschap, voor elke 

schade die de aandeelhouder lijdt ten gevolge van een door de bestuurders bij de voorbereiding 

en de totstandkoming van de omgekeerde fusie begane fout conform artikel 12:18 WVV;  

 

(b) de wettelijke verplichting overeenkomstig artikel 12:24, lid 3 WVV voor beide bij de fusie 

betrokken vennootschappen om het Fusievoorstel ten minste zes weken voor de buitengewone 

algemene vergaderingen die over de Fusie moeten beraadslagen en besluiten, ter Griffie van de 

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent, neer te leggen en bekend te maken bij uittreksel 

overeenkomstig artikel 2:8 en 2:14, 1° en 4° WVV. 
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 ECONOMISCHE VERANTWOORDING VAN DE VOORGESTELDE FUSIE. 

 

 

 

Het Vlaamse Gewest heeft bij decreet van 9 juli 2021 houdende wijziging van diverse decreten met 

betrekking tot wonen besloten om de sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren 

samen te voegen door de vorming van één woonactor per werkingsgebied. 

De Fusie tussen de Overnemende Vennootschap en de Overgenomen Vennootschap dient dan ook 

beschouwd te worden als de voorbereiding van de vorming van één woonmaatschappij voor het 

werkingsgebied Stad Gent. 

 

 

 

 VERPLICHTE VERMELDINGEN VOORGESCHREVEN DOOR HET WETBOEK VAN 

VENNOOTSCHAPPEN. 

 

 

 

Overeenkomstig artikel 12:24 WVV worden de volgende vermeldingen opgenomen in onderhavig 

Fusievoorstel: 

 

 

 

2.1 De rechtsvorm, de naam, het voorwerp en de zetel van de Vennootschappen (artikel 12:24, 

lid 2, 1°, WVV). 

 

 

(i) Identificatie van WoninGent (Overnemende Vennootschap)  

 

 

De Overnemende Vennootschap is een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met 

sociaal oogmerk naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Lange Steenstraat 54, 

ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder 

ondernemingsnummer 0400.032.156 (RPR Gent, afdeling Gent), en met BTW-nummer BE-

0400.032.156. 

 

De Overnemende Vennootschap werd opgericht onder de benaming “Gentsche Maatschappij der 

Werkerswoningen” bij akte verleden voor Notaris Arthur Rombaut, met standplaats te Gent, op 20 

oktober 1904, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 7/8 november 1904 onder 

nummer 5431.  

 

De statuten werden het laatst gewijzigd bij akte verleden voor Notaris Anne-Marie Schoorman, met 

standplaats te Oude Houtlei 15, 9000 Gent, op 18 juni 2015, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het 

Belgisch Staatsblad van 8 juli 2015 onder nummer 0097438. 

 

Het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal van de Overnemende Vennootschap bedraagt 

overeenkomstig artikel 5 van de statuten honderdtweeënzestigduizend driehonderdvijftig euro (EUR 

162.350). Het wordt vertegenwoordigd door vierenzestig duizend negenhonderd drieënveertig (64.943) 

aandelen op naam met een nominale waarde van twee euro en vijftig eurocent (EUR 2,50) elk.  
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Op vandaag heeft de Overnemende Vennootschap een totaal maatschappelijk kapitaal, inclusief het 

variabel gedeelte van het maatschappelijk kapitaal, van honderdvierenzestig miljoen 

zevenenvijftigduizend en dertien euro en vijfenveertig eurocent (EUR 164.057.013,45), 

vertegenwoordigd door vijfenzestig miljoen zeshonderdvijfentwintig duizend achthonderddrieëndertig 

(65.625.833) aandelen met een nominale waarde van twee euro en vijftig eurocent (EUR 2,50). Het 

totaal maatschappelijk kapitaal is slechts gedeeltelijk volstort ten belope van honderddrieënzestig 

miljoen achthonderdvijfenzestig duizend tweehonderd negenenzeventig euro éénentachtig eurocent 

(EUR 163.865.279,81). 

 

Zij heeft op heden als voorwerp : 

 

“(…) 1° de woonvoorwaarden van de woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden verbeteren, 

inzonderheid van de meest behoeftige gezinnen en alleenstaanden, door te zorgen voor een voldoende 

aanbod van sociale huurwoningen of sociale koopwoningen, eventueel met inbegrip van 

gemeenschappelijke voorzieningen, met aandacht voor hun integratie in de lokale woonstructuur;  

2° bijdragen tot de herwaardering van het woningbestand, door ongeschikte woningen of ongeschikte 

gebouwen te renoveren, te verbeteren en aan te passen of ze zo nodig te slopen en te vervangen;  

3° gronden en panden verwerven voor de realisatie van sociale woonprojecten en de 

terbeschikkingstelling van percelen in sociale verkavelingen; en  

4° meer in het algemeen, alle handelingen stellen en initiatieven nemen ter bevordering van betaalbaar 

wonen.  

5° een bescheiden woonaanbod verwerven, verwezenlijken en vervreemden en niet-residentiële ruimten 

verwerven, realiseren, verhuren en verkopen onder de voorwaarden vastgesteld in artikel 41 van de 

Vlaamse Wooncode en eventueel nader geregeld door de Vlaamse Regering.  

Een gedeelte van de sociale huurwoningen moet aangepast zijn aan de behoeften van grote gezinnen, 

bejaarden en personen met een handicap.  

Onverminderd het in artikel 3, 2° vermelde toezicht op de vennootschap mag de vennootschap, binnen 

de grenzen van de wet, alle burgerlijke commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende 

verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of van aard zijn 

de realisatie van dat doel, te bevorderen of te vergemakkelijken. (…)” 

 

De Overnemende Vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit : 

 

• Mevrouw Anita DE WINTER, bestuurder, wonende te 9050 Ledeberg (Gent), Houw 20; 

 

• De heer Cengiz CETINKAYA, bestuurder, wonende te 9000 Gent, Zeeschipstraat 26; 

 

• De heer Gert ROBERT, bestuurder, wonende te 9050 Ledeberg (Gent), Bosakker 8; 

 

• Mevrouw Isabelle HEYNDRICKX, bestuurder, wonende te 9000 Gent, Karel Van De 

Woestijnestraat 5; 

 

• De heer Joris VANDENBROUCKE, bestuurder, wonende te 9040 Sint-Amandsberg, 

Klinkkouterstraat 76; 

 

• Mevrouw Karin TEMMERMAN, bestuurder, wonende te 9050 Ledeberg (Gent), Kerkstraat 

197; 

 

• De heer Marc HEUGHEBAERT, bestuurder, wonende te 9000 Gent, Sint-Theresiastraat 28; 

 

• De heer Mehmet SADIK KARANFIL, bestuurder, wonende te 9041 Oostakker, Renaat De 

Rudderstraat 57; 
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• De heer Natan HERTOGEN, bestuurder, wonende te 9050 Ledeberg, Kerkstraat 166; 

 

• De heer Nicolaas SCHUITEN, bestuurder, wonende te 9050 Ledeberg (Gent), Emiel-Claeyslaan 

17; 

 

• Mevrouw Patricia DE BEULE, bestuurder, wonende te 9041 Oostakker, Ramstraat 9, en 

 

• De heer Sami SOUGUIR, bestuurder, wonende te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Wallekensstraat 

32. 

 

 

Naar aanleiding van de verwezenlijking van de Fusie zal de rechtsvorm van de Overnemende 

Vennootschap omgezet worden van een Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid 

met sociaal oogmerk in een Besloten Vennootschap (BV). Deze omzetting zal tot gevolg hebben dat de 

statuten aangepast zullen worden aan de nieuwe rechtsvorm. 

 

Eveneens naar aanleiding van de verwezenlijking van de Fusie en de omzetting in een Besloten 

Vennootschap (BV) zal de samenstelling van de raad van bestuur gewijzigd worden : de raad van bestuur 

van de Overnemende Vennootschap zal vanaf de datum van verwezenlijking van de Fusie tot de datum 

van omvorming naar een erkende woonmaatschappij bestaan uit maximaal vijftien bestuurders. Twaalf 

bestuurders zullen benoemd worden op voordracht van Stad Gent. Twee bestuurders zullen benoemd 

worden door de algemene vergadering onder de oorspronkelijke private aandeelhouders van de 

Overgenomen Vennootschap. De laatste bestuurder zal benoemd worden op voordracht van de 

Gemeente Destelbergen. Vanaf de verwezenlijking van de Fusie zal er niet langer een bestuurder op 

voordracht van de Provincie Oost-Vlaanderen benoemd worden. Na de omvorming van de 

Overnemende Vennootschap tot een erkende woonmaatschappij zal de Overnemende Vennootschap 

voor de rest van de huidige legislatuur bestuurd worden door een raad van bestuur bestaande uit dertien 

bestuurders, waarbij twaalf bestuurders zullen benoemd worden op voordracht van Stad Gent en één 

bestuurder benoemd zal worden door de algemene vergadering onder de oorspronkelijke private 

aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap. Na het einde van de huidige legislatuur zal Stad 

Gent een voorstel formuleren over de wijze waarop de raad van bestuur van de Overnemende 

Vennootschap vanaf 2025 samengesteld zal zijn.  

 

De naam van de Overnemende Vennootschap zal gewijzigd worden in Thuispunt Gent. 

 

De laatst goedgekeurde jaarrekening van WoninGent in hoedanigheid van Overnemende Vennootschap 

voorafgaandelijk aan de datum van verwezenlijking van deze Fusie is deze zijn met betrekking tot het 

boekjaar, afgesloten op 31 december 2021.  

 

 

(ii) Identificatie van De Gentse Haard (Overgenomen Vennootschap) 

 

 

De Overgenomen Vennootschap is een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar 

Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Leiekaai 340, ingeschreven in het 

rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder ondernemingsnummer 

0400.030.077 (RPR Gent, afdeling Gent), en met BTW-nummer BE-0400.030.077. 

 

De Overgenomen Vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor Notaris Ferdinand Nowé, 

destijds notaris te Gent, op 5 april 1921, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 

27 april 1921 onder nummer 4461 en 4462. 
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De statuten werden het laatst gewijzigd bij akte verleden voor Notaris David Cottenie, met standplaats 

te Sint-Markoenstraat 45, 9032 Gent, op 12 mei 2015, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch 

Staatsblad van 5 juni 2015 onder nummer 0079681. 

 

Het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal van de Overgenomen Vennootschap bedraagt 

overeenkomstig artikel 5 van de statuten vijftigduizend euro (EUR 50.000). Het wordt 

vertegenwoordigd door aandelen op naam met een nominale waarde van vijfentwintig euro (EUR 25) 

elk.  

 

Op vandaag heeft de Overgenomen Vennootschap een totaal maatschappelijk kapitaal, inclusief het 

variabel gedeelte van het maatschappelijk kapitaal, van drieënvijftig duizend driehonderd euro (EUR 

53.300), vertegenwoordigd door tweeduizend honderd tweeëndertig (2.132) aandelen met een nominale 

waarde van vijfentwintig euro (EUR 25). Het totaal maatschappelijk kapitaal is slechts gedeeltelijk 

volstort ten belope van veertienduizend zeshonderd zeventig euro en twaalf eurocent (EUR 14.670,12). 

 

Zij heeft als voorwerp : 

 

“(…) 1° de woonvoorwaarden van de woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden te verbeteren, 

inzonderheid van de meest behoeftige gezinnen en alleenstaanden, door te zorgen voor een voldoende 

aanbod van sociale huurwoningen of sociale koopwoningen, eventueel met inbegrip van 

gemeenschappelijke voorzieningen, met aandacht voor hun integratie in de lokale woonstructuur;  

2° bij te dragen tot de herwaardering van het woningbestand, door ongeschikte woningen of ongeschikte 

gebouwen te renoveren, te verbeteren en aan te passen of ze zo nodig te lopen en te vervangen; 

3° gronden en panden te verwerven voor de realisatie van sociale woonprojecten en de 

terbeschikkingstelling van percelen in sociale verkavelingen. 

Een gedeelde van de sociale huurwoningen moet aangepast zijn aan de behoeftes van grote gezinnen, 

bejaarden en personen met een handicap. (…)” 

  

De Overgenomen Vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit : 

 

• Mevrouw Ann VANDERSTRAETEN, bestuurder, wonende te 9940 Evergem, 

Kuitenbergstraat 34;  

 

• Mevrouw Annemarie BOUVE, bestuurder, wonende te 9000 Gent, Edmond Boonenstraat 5 A; 

 

• Mevrouw Christianne VAN AUTREVE, bestuurder, wonende te 9030 Mariakerke Gent, 

Rijakker 29; 

 

• De heer Erwin DEVRIENDT, bestuurder, wonende te 900 Gent, Ekkergemstraat 60;  

 

• Mevrouw Eveline HOSTE, bestuurder, 9070 Destelbergen, Dendermondsensteenweg 674,; 

 

• De heer Geert DUTRE, bestuurder, wonende te 9030 Mariakerke (Gent), Molenwalstraat 94; 

 

• De heer Geert EEMAN, bestuurder, wonende te 9473 Welle, Kerkstraat 50; 

 

• De heer Hans MESTDAGH, bestuurder, wonende te 9820 Merelbeke, Ginstdreef 27; 

 

• De heer Jacques BOUCKAERT, bestuurder, wonende te 9070 Destelbergen, Zandakkerlaan 2 

101; 
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• Mevrouw Lieve KROBEA, bestuurder, wonende te 9040 Sint-Amandsberg (Gent), Hugo 

Verrieststraat 13;  

 

• De heer Pol DEBROCK, bestuurder, wonende te 9032 Wondelgem, Gaverstraat 5; en 

 

• De heer Stefaan NOREILDE, bestuurder, wonende te 9031 Drongen, Henri de Sagherstraat 12. 

 

 

De laatst goedgekeurde jaarrekening van De Gentse Haard in hoedanigheid van Overgenomen 

voorafgaandelijk aan de datum van verwezenlijking van de Fusie is deze zijn met betrekking tot het 

boekjaar, afgesloten op 31 december 2021.  

 

Gelet op het feit dat voorgesteld wordt om de Fusie te verwezenlijken met boekhoudkundige 

retroactiviteit tot en met 1 juli 2022, zal de Overgenomen Vennootschap gehouden zijn om een 

jaarrekening op te maken en ter goedkeuring van de aandeelhouders voor te leggen met betrekking tot 

het verkort boekjaar dat een aanvang nam op 1 januari 2022 en dat eindigt op 30 juni 2022. 

 

 

2.2 De ruilverhouding van de aandelen en, in voorkomend geval, het bedrag van de opleg 

(artikel 12:24, lid 2, 2°, WVV). 

 

 

(i) Huidige situatie : 

 

 

(a) WoninGent, de Overnemende Vennootschap, heeft per 30 juni 2022 een maatschappelijk kapitaal, 

inclusief het variabel gedeelte van het maatschappelijk kapitaal, van honderdvierenzestig miljoen 

zevenenvijftigduizend en dertien euro en vijfenveertig eurocent (EUR 164.057.013,45), 

vertegenwoordigd door vijfenzestig miljoen zeshonderdvijfentwintig duizend achthonderddrieëndertig 

(65.625.833) aandelen met een nominale waarde van twee euro en vijftig eurocent (EUR 2,50). Het 

totaal maatschappelijk kapitaal is slechts gedeeltelijk volstort ten belope van honderddrieënzestig 

miljoen achthonderdvijfenzestig duizend tweehonderd negenenzeventig euro éénentachtig eurocent 

(EUR 163.865.279,81) 

 

(b) De Gentse Haard, de Overgenomen Vennootschap, heeft per 30 juni 2022 een maatschappelijk 

kapitaal van drieënvijftig duizend driehonderd euro (EUR 53.300), vertegenwoordigd door tweeduizend 

honderd tweeëndertig (2.132) aandelen met een nominale waarde van vijfentwintig euro (EUR 25). Het 

maatschappelijk kapitaal is slechts gedeeltelijk volstort ten belope van veertienduizend zeshonderd 

zeventig euro en twaalf eurocent (EUR 14.670,12). 

 

 

 

(ii) Ruilverhouding en, in voorkomend geval, het bedrag van de opleg in geld :  

 

 

De aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap zullen in ruil voor de overgang van het gehele 

vermogen van deze vennootschap, zowel de rechten als de verplichtingen, uitsluitend worden vergoed 

door uitreiking van tien (10) nieuwe aandelen (de “Nieuwe Aandelen”) van de Overnemende 

Vennootschap per aandeel van de Overgenomen Vennootschap. Er zal geen opleg in geld worden 

betaald. 
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De bestuursorganen van de Vennootschappen stellen voor om de ruilverhouding in het kader van de 

Fusie vast te stellen op basis van de historische inbrengwaarde van de aandelen van de 

Vennootschappen. De memorie van toelichting bij het ontwerp van decreet van 9 juli 2021 houdende 

wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen vermeldt dat de historische inbrengwaarde 

voor de aandelen het enige logische aanknopingspunt is om de ruilverhouding van de betrokken 

aandelen te bepalen 1. 

 

De historische inbrengwaarde van de aandelen van de Overnemende Vennootschap bedraagt twee euro 

en vijftig eurocent (EUR 2,50) per aandeel.  De historische inbrengwaarde van de aandelen van de 

Overgenomen Vennootschap bedraagt vijfentwintig euro (EUR 25) per aandeel. 

 

De voorgestelde ruilverhouding (de “Ruilverhouding”) wordt vastgesteld op tien (10) nieuwe aandelen 

van de Overnemende Vennootschap in ruil voor één (1) aandeel van de Overgenomen Vennootschap. 

 

De Nieuwe Aandelen zullen van dezelfde soort zijn, elk dezelfde nominale waarde hebben en genieten 

van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen van de Overnemende Vennootschap.  

 

De Nieuwe Aandelen zullen bij uitgifte slechts gedeeltelijk volgestort zijn in dezelfde verhouding als de 

geruilde aandelen van de Overgenomen Vennootschap voorafgaandelijk aan de Fusie volstort waren. 

De Nieuwe Aandelen geven recht op deelname in de winst en/of andere elementen van het eigen 

vermogen die uitkeerbaar zijn of uitgekeerd worden vanaf de eerste dag van het lopende boekjaar, 

ongeacht het tijdstip waarop deze elementen zijn opgebouwd. 

 

Deze Ruilverhouding is ingegeven door het bijzondere statuut van de Overnemende Vennootschap en 

de Overgenomen Vennootschap als sociale huisvestingsmaatschappijen, waaruit onder meer volgt dat 

zij aan diverse uitkeringsbeperkingen zijn onderworpen. Dit wordt nader toegelicht in de bijzondere 

verslagen van de bestuursorganen van de Overnemende Vennootschap en de Overgenomen 

Vennootschap opgesteld overeenkomstig art. 12:25 WVV in het kader van de Fusie, die zij samen met 

onderhavig Fusievoorstel voorgelegd zullen worden aan de buitengewone algemene vergaderingen van 

de Overnemende Vennootschap en de Overgenomen Vennootschap. 

 

 

 

2.3 De wijze waarop de Nieuwe Aandelen in de Overnemende Vennootschap worden 

uitgereikt (artikel 12:24, lid 2, 3°, WVV). 

 

 

De inruiloperatie van de aandelen van de Overgenomen Vennootschap tegen aandelen van de 

Overnemende Vennootschap zal worden vervuld door en onder verantwoordelijkheid van het 

bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap. 

 

De kosten voor inruiloperatie komen ten laste van de Overnemende Vennootschap. 

 

 

 

 

 
1  Parl. St. Vl. Parl, 2020-2021, 828/1, p. 22: “(…) Samengevat en gelet op de bijzondere eigenschappen van de sociale 

huisvestingsmaatschappijen en de woonmaatschappijen vormt de historische inbrengwaarde het enige logische aanknopingspunt 

om de ruilverhouding van de betrokken aandelen te bepalen, en gebeurt de fusie of partiële splitsing in boekhoudkundige continuïteit. 

(…)”  
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De Nieuwe Aandelen van de Overnemende Vennootschap die aan de aandeelhouders van de 

Overgenomen Vennootschap worden toegekend in ruil voor de aandelen van de Overgenomen 

Vennootschap, worden als volgt uitgereikt: het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap 

vernietigt het register van aandelen van de Overgenomen Vennootschap door het aanbrengen van de 

vermelding “vernietigd” op elke bladzijde van het register en door inschrijving naast het aldaar 

aangetekend aandelenbezit, dat de betrokken aandelen omgeruild werden tegen het aantal aandelen van 

de Overnemende Vennootschap met toevoeging van de datum van de buitengewone algemene 

vergaderingen van de Overgenomen Vennootschap en de Overnemende Vennootschap waarop de fusie 

door overneming van de Overgenomen Vennootschap door de Overnemende Vennootschap 

goedgekeurd werd door beide Vennootschappen. 

 

De Nieuwe Aandelen zijn op naam. Zij zullen door het bestuursorgaan van de Overnemende 

Vennootschap of een bijzondere lasthebber worden ingeschreven in het aandelenregister van de 

Overnemende Vennootschap, met vermelding van: 

 

• de identiteit van de aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap; 

• het aan hen toegekende aantal Nieuwe Aandelen; en 

• de datum van de uitgifte van de Nieuwe Aandelen. 

 

Deze inschrijving zal mede worden ondertekend door de aandeelhouders van de Overgenomen 

Vennootschap of door een bijzondere lasthebber. 

 

 

2.4 De datum vanaf welke de Nieuwe Aandelen recht geven te delen in de winst, alsmede elke 

bijzondere regeling betreffende dit recht (artikel 12:24, lid 2, 4°, WVV). 

 

 

De nieuwe aandelen in de Overnemende Vennootschap, die naar aanleiding van de fusie door 

overneming van de Overgenomen Vennootschap door de Overnemende Vennootschap, geven recht op 

deelname in de winst en/of andere elementen van het eigen vermogen die uitkeerbaar zijn of uitgekeerd 

worden vanaf de eerste dag van het lopende boekjaar, ongeacht het tijdstip waarop deze elementen zijn 

opgebouwd.  

 

Deze nieuwe aandelen zullen van dezelfde aard zijn en dezelfde rechten, voorrang en voorrechten 

hebben als de bestaande aandelen van de Overnemende Vennootschap, waaronder met betrekking tot 

winstgerechtigheid en rekening houdende met de beperkingen ingevolge de aard van de Vennootschap 

als vennootschap met sociaal oogmerk, voorvloeiend uit de  Vlaamse Codex Wonen van 2021. 

 

 

 

2.5 De datum vanaf welke de handelingen van de Overgenomen Vennootschap 

boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Overnemende 

Vennootschap (artikel 12:24, lid 2, 5°, WVV). 

 

 

Het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van de Overgenomen Vennootschap gaat 

over naar de Overnemende Vennootschap, en dit op basis van de jaarrekening van de Overgenomen 

Vennootschap per 30 juni 2022. 
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Alle verrichtingen van de Overgenomen Vennootschap zullen boekhoudkundig worden geacht te zijn 

verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap vanaf 1 juli 2022. De terugwerkende kracht 

voor boekhoudkundige doeleinden per 1 juli 2022 zal ook voor fiscale doeleinden doorwerken. 

 

 

 

2.6 De rechten die de Overnemende Vennootschap toekent aan de aandeelhouders van de 

Overgenomen Vennootschap die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van 

andere effecten dan aandelen of de jegens hen voorgestelde maatregelen (artikel 12:24, lid 

2, 6°, WVV). 

 

 

Artikel 4.38 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 zoals toepasselijk op sociale 

huisvestingsmaatschappijen, verleent aan de Vlaamse Regering het recht om bij de erkenning, fusie of 

omvorming van een sociale huisvestingsmaatschappij namens het Vlaamse Gewest in te tekenen op ten 

hoogste een vierde van het maatschappelijk kapitaal van de sociale huisvestingsmaatschappij. 

 

Daarnaast voorziet ditzelfde artikel dat als het Vlaamse Gewest, een provincie, gemeenten en openbare 

centra voor maatschappelijk welzijn gezamenlijk de meerderheid van het maatschappelijk kapitaal 

bezitten, hun afgevaardigden gezamenlijk de meerderheid moeten bezitten in de raad van bestuur.  

 

Verder voorziet artikel 28 van de statuten van de Overnemende Vennootschap dat, met uitzondering van 

de publieke aandeelhouders (zijnde het Vlaamse Gewest, de Stad Gent, OCMW Gent en Provincie Oost-

Vlaanderen, de aandeelhouders evenveel stemmen hebben als zij aandelen bezitten, met dien verstande 

dat niemand aan de stemming zal kunnen deelnemen voor meer dan één tiende (1/10de) van het aantal 

stemmen verbonden aan de vertegenwoordigde aandelen. 

 

Behoudens deze (of andere) decretale regels heeft geen van de Vennootschappen (i) bijzondere rechten 

aan haar aandeelhouders verleend of (ii) enige effecten, andere dan aandelen in de zin van artikel 12:24, 

lid 2, 6°, WVV. In het kader van het fusieverrichting zullen er geen bijzondere rechten worden verleend 

en zijn er geen andere maatregelen in de zin van deze bepaling voorgesteld. 

 

 

 

2.7 De bezoldiging die wordt toegekend aan de commissaris die belast is met het opstellen van 

het in artikel 12:26 WVV bedoelde verslag (artikel 12:24, lid 2, 7°, WVV). 

 

 

De Vennootschappen hebben hun commissarissen respectievelijk (i) KPMG Bedrijfsrevisoren BV (RPR 

Brussel 0419.122.548), vertegenwoordigd door de heer Wim Heyndrickx, voor de Overgenomen 

Vennootschap, en (ii) Moore Audit BV (RPR Brussel 0453.925.059), vertegenwoordigd door Wim 

Rutsaert, voor de Overnemende Vennootschap, verzocht een controleverslag over het Fusievoorstel op 

te stellen overeenkomstig artikel 12:26 WVV.  

 

De bijzondere bezoldiging voor het opstellen van het revisoraal controleverslag bedoeld in artikel 12:26 

WVV is vastgesteld op EUR 5.000, exclusief BTW, voor de commissaris van de Overgenomen 

Vennootschap en EUR 5.000, exclusief BTW, voor de commissaris van de Overnemende 

Vennootschap. 
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2.8 Ieder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren 

vennootschappen (artikel 12:24, lid 2, 8° WVV). 

 

 

Er wordt geen bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren 

vennootschappen. 

 

 

 

 

 

 WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP 

(ARTIKEL 12:32 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN 

VERENIGINGEN). 

 

 

 

3.1 Wijziging van het kapitaal en het aantal aandelen van de Overnemende Vennootschap 

 

 

Het artikel met betrekking tot het kapitaal en aandelen in de statuten van de Overnemende Vennootschap 

zal aangepast worden om het in overeenstemming te brengen met de door de Fusie door overneming 

gerealiseerde kapitaalverhoging en de uitgifte van Nieuwe Aandelen volgens de in onderdeel 2.2. 

beschreven Ruilverhouding.  

 

 

3.2 Overige wijzigingen van de statuten van de Overnemende Vennootschap 

 

 

Gelijktijdig met de Fusie zal aan de buitengewone algemene vergadering van de Overnemende 

Vennootschap die zal beraadslagen en beslissen over de Fusie, worden voorgelegd om de rechtsvorm 

van de Overnemende Vennootschap omgezet worden van een Coöperatieve Vennootschap met Beperkte 

Aansprakelijkheid met sociaal oogmerk in een Besloten Vennootschap (BV). Deze omzetting zal tot 

gevolg hebben dat de statuten aangepast zullen worden aan de nieuwe rechtsvorm. 

 

Eveneens naar aanleiding van de verwezenlijking van de Fusie en de omzetting in een Besloten 

Vennootschap (BV) zal de samenstelling van de raad van bestuur gewijzigd worden : de raad van bestuur 

van de Overnemende Vennootschap zal vanaf de datum van verwezenlijking van de Fusie tot de datum 

van omvorming naar een erkende woonmaatschappij bestaan uit maximaal vijftien bestuurders. Twaalf 

bestuurders zullen benoemd worden op voordracht van Stad Gent. Twee bestuurders zullen benoemd 

worden door de algemene vergadering onder de oorspronkelijke private aandeelhouders van de 

Overgenomen Vennootschap. De laatste bestuurder zal benoemd worden op voordracht van de 

Gemeente Destelbergen. Vanaf de verwezenlijking van de Fusie zal er niet langer een bestuurder op 

voordracht van de Provincie Oost-Vlaanderen benoemd worden. Na de omvorming van de 

Overnemende Vennootschap tot een erkende woonmaatschappij zal de Overnemende Vennootschap 

voor de rest van de huidige legislatuur bestuurd worden door een raad van bestuur bestaande uit dertien 

bestuurders, waarbij twaalf bestuurders zullen benoemd worden op voordracht van Stad Gent en één 

bestuurder benoemd zal worden door de algemene vergadering onder de oorspronkelijke private 

aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap. Na het einde van de huidige legislatuur zal Stad 

Gent een voorstel formuleren over de wijze waarop de raad van bestuur van de Overnemende 

Vennootschap vanaf 2025 samengesteld zal zijn.  
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De naam van de Overnemende Vennootschap zal gewijzigd worden in Thuispunt Gent. 

 

Bijkomend zullen de nieuwe statuten in lijn gebracht worden met de bepalingen van het WVV, de 

Vlaamse Codex Wonen van 2021 en de Omzendbrief van 24 april 2020 OMG/W 2020/3 betreffende de 

impact van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen op de sociale 

huisvestingsmaatschappijen (de “Omzendbrief”). 

 

Als gevolg van de omzetting van de Overnemende Vennootschap van een Coöperatieve Vennootschap 

met Beperkte Aansprakelijkheid naar een Besloten Vennootschap verliest de Overnemende 

Vennootschap de mogelijkheid zich te laten erkennen als vennootschap met een sociaal oogmerk. 

Overeenkomstig de Omzendbrief behoudt zij echter de kenmerken die eigen zijn aan een vennootschap 

met een sociaal oogmerk. 

 

Bovendien zal het voorwerp van de Overnemende Vennootschap als volgt worden aangepast : 

 

“(…)De vennootschap heeft als hoofdzakelijk voorwerp in het algemeen belang bij te dragen aan het 

recht op menswaardig wonen en de uitvoering van het Vlaamse woonbeleid en heeft daartoe volgende 

activiteiten als voorwerp:  

1° de woonvoorwaarden van de woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden te verbeteren, inzonderheid 

van de meest behoeftige gezinnen en alleenstaanden, door te zorgen voor een voldoende aanbod van 

sociale huurwoningen of sociale koopwoningen, eventueel met inbegrip van gemeenschappelijke 

voorzieningen, met aandacht voor hun integratie in de lokale woonstructuur;  

2° bij te dragen tot de herwaardering van het woningbestand, door ongeschikte woningen of ongeschikte 

gebouwen te renoveren, te verbeteren en aan te passen of ze zo nodig te slopen en te vervangen;  

3° gronden en panden te verwerven voor de realisatie van sociale woonprojecten en de 

terbeschikkingstelling van percelen in sociale verkavelingen. Een gedeelte van de sociale huurwoningen 

moet aangepast zijn aan de behoeften van grote gezinnen, bejaarden en personen met een handicap. De 

vennootschap kan een bescheiden woonaanbod verwerven, verwezenlijken en vervreemden en niet-

residentiële ruimten verwerven, realiseren, verhuren en verkopen onder de voorwaarden vastgesteld in 

de Vlaamse Codex Wonen en uitvoeringsbesluiten. 

Onverminderd het in artikel 3, 3°, vermelde toezicht op de Vennootschap, mag de Vennootschap alle 

roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, 

vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle financiële handelingen verrichten, die 

rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of van aard zijn de verwezenlijking 

van dat voorwerp te bevorderen of te vergemakkelijken.(…)” 
 

Naar aanleiding van de Fusie zal eveneens de vennootschapsnaam van de Overnemende Vennootschap 

gewijzigd worden.  

 

 

 

 

 DECREET VLAAMS GEWEST BETREFFENDE DE BODEMSANERING EN DE 

BODEMBESCHERMING 

 

 

Het in te brengen vermogen van de Overgenomen Vennootschap omvat (o.a.) zakelijke rechten op 

onroerende goederen, welke allen gelegen zijn in het Vlaams Gewest, en waarvan de overdracht in het 

kader van deze Fusie onder de toepassing valt van het Decreet van 27 oktober 2006 betreffende de 

bodemsanering en de bodembescherming (“Bodemdecreet”).  
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Meer bepaald wordt krachtens artikel 2, 18°, f), van het Bodemdecreet, het opstellen van onderhavig 

Fusievoorstel als overdracht van gronden beschouwd voor de doeleinden van het Bodemdecreet, en 

moeten de formaliteiten terzake (zoals het afleveren van een bodemattest) nageleefd worden. In het 

kader daarvan werden bodemattesten met betrekking tot de onroerende goederen opgevraagd 

(“Vastgoed”).  

 

Dit vastgoed wordt als geheel als volgt omschreven: 

 

- Een grond gelegen in de Vorkstraat (zone Park) in Gent gekend ter kadaster onder nummer 

Gent, afdeling 1, sectie A, nr. 44021A3334/00W005 met een oppervlakte van ongeveer 2922 

m2; 

- Een gebouw gelegen in de Pierre De Geyterstraat 14/33 in Gent gekend ter kadaster onder 

nummer Gent, afdeling 1, sectie A, nr. 44021A0907/00Y000 met een oppervlakte van ongeveer 

1667 m2; 

- Een gebouw gelegen in de Pierre De Geyterstraat 1/13 in Gent gekend ter kadaster onder 

nummer Gent, afdeling 1, sectie A, nr. 44021A0907/00X000 met een oppervlakte van ongeveer 

978 m2; 

- Een gebouw gelegen in de Sleepstraat 73/75C in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 1, sectie A, nr. 44021A0907/00W000 met een oppervlakte van ongeveer 208 m2; 

- Een appartement gelegen in de Landbouwersstraat 15 (appartement B.0.1/K, privatief nummer 

2) in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 1, sectie A, nr. 

44021A3349/00N000 met een oppervlakte van ongeveer 0 m2; 

- Een appartement gelegen in de Landbouwersstraat 15 (appartement B.0.6/K, privatief nummer 

7) in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 1, sectie A, nr. 

44021A3349/00N000 met een oppervlakte van ongeveer 0 m2; 

- Een appartement gelegen in de Landbouwersstraat 15 (appartement B.0.7/K, privatief nummer 

8) in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 1, sectie A, nr. 

44021A3349/00N000 met een oppervlakte van ongeveer 0 m2;  

- Een appartement gelegen in de Landbouwersstraat 13 (appartement A.1.1/K, privatief nummer 

9) in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 1, sectie A, nr. 

44021A3349/00N000 met een oppervlakte van ongeveer 0 m2; 

- Een appartement gelegen in de Landbouwersstraat 13 (appartement A.1.2/K, privatief nummer 

10) in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 1, sectie A, nr. 

44021A3349/00N000 met een oppervlakte van ongeveer 0 m2; 

- Een appartement gelegen in de Landbouwersstraat 15 (appartement B.0.2/K, privatief nummer 

3) in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 1, sectie A, nr. 

44021A3349/00N000 met een oppervlakte van ongeveer 0 m2; 

- Een appartement gelegen in de Landbouwersstraat 15 (appartement B.0.3/K, privatief nummer 

4) in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 1, sectie A, nr. 

44021A3349/00N000 met een oppervlakte van ongeveer 0 m2; 

- Een appartement gelegen in de Landbouwersstraat 15 (appartement B.0.4/K, privatief nummer 

5) in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 1, sectie A, nr. 

44021A3349/00N000 met een oppervlakte van ongeveer 0 m2; 

- Een appartement gelegen in de Landbouwersstraat 15 (appartement B.0.5/K, privatief nummer 

6) in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 1, sectie A, nr. 

44021A3349/00N000 met een oppervlakte van ongeveer 0 m2; 

- Een appartement gelegen in de Landbouwersstraat 13 (appartement B.2.3/K, privatief nummer 

15) in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 1, sectie A, nr. 

44021A3349/00N000 met een oppervlakte van ongeveer 0 m2; 

- Een appartement gelegen in de Landbouwersstraat 13 (appartement B.2.4/K, privatief nummer 

16) in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 1, sectie A, nr. 

44021A3349/00N000 met een oppervlakte van ongeveer 0 m2;  
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- Een appartement gelegen in de Landbouwersstraat 13 (appartement B.2.5/K, privatief nummer 

17) in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 1, sectie A, nr. 

44021A3349/00N000 met een oppervlakte van ongeveer 0 m2;  

- Een appartement gelegen in de Landbouwersstraat 13 (appartement B.2.6/K, privatief nummer 

18) in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 1, sectie A, nr. 

44021A3349/00N000 met een oppervlakte van ongeveer 0 m2;  

- Een appartement gelegen in de Landbouwersstraat 13 (appartement A.2.1/K, privatief nummer 

11) in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 1, sectie A, nr. 

44021A3349/00N000 met een oppervlakte van ongeveer 0 m2;  

- Een appartement gelegen in de Landbouwersstraat 13 (appartement A.2.2/K, privatief nummer 

12) in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 1, sectie A, nr. 

44021A3349/00N000 met een oppervlakte van ongeveer 0 m2;  

- Een appartement gelegen in de Landbouwersstraat 13 (appartement B.2.1/K, privatief nummer 

13) in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 1, sectie A, nr. 

44021A3349/00N000 met een oppervlakte van ongeveer 0 m2;  

- Een appartement gelegen in de Landbouwersstraat 13 (appartement B.2.2/K, privatief nummer 

14) in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 1, sectie A, nr. 

44021A3349/00N000 met een oppervlakte van ongeveer 0 m2;  

- Een appartement gelegen in de Landbouwersstraat 13 (appartement B.3.3/K, privatief nummer 

22) in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 1, sectie A, nr. 

44021A3349/00N000 met een oppervlakte van ongeveer 0 m2;  

- Een appartement gelegen in de Landbouwersstraat 13 (appartement B.3.2/K, privatief nummer 

21) in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 1, sectie A, nr. 

44021A3349/00N000 met een oppervlakte van ongeveer 0 m2;  

- Een appartement gelegen in de Landbouwersstraat 13 (appartement B.2.7/K, privatief nummer 

19) in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 1, sectie A, nr. 

44021A3349/00N000 met een oppervlakte van ongeveer 0 m2;  

- Een appartement gelegen in de Landbouwersstraat 13 (appartement B.3.5/K, privatief nummer 

24) in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 1, sectie A, nr. 

44021A3349/00N000 met een oppervlakte van ongeveer 0 m2;  

- Een bergplaats gelegen in de Landbouwersstraat 13/15+ in Gent gekend ter kadaster onder 

nummer Gent, afdeling 1, sectie A, nr. 44021A3334/00V005 met een oppervlakte van ongeveer 

0 m2;  

- Een elektrische cabine gelegen in de Landbouwersstraat 13+ (privatief nummer 28) in Gent 

gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 1, sectie A, nr. 44021A3349/00N000 met een 

oppervlakte van ongeveer 0 m2; 

- Een bergplaats gelegen in de Landbouwersstraat 13/15+ in Gent gekend ter kadaster onder 

nummer Gent, afdeling 1, sectie A, nr. 44021A3334/00T005;  

- Een appartement in de Vorkstraat 2 (appartement D.1.2/K, privatief nummer 5) in Gent gekend 

ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 1, sectie A, nr. 44021A3334/00P005; 

- Een appartement in de Vorkstraat 2 (appartement D.1.1/K, privatief nummer 6) in Gent gekend 

ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 1, sectie A, nr. 44021A3334/00P005; 

- Een appartement in de Vorkstraat 2 (appartement D.0.2/K, privatief nummer 3) in Gent gekend 

ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 1, sectie A, nr. 44021A3334/00P005; 

- Een appartement in de Meulesteedsesteenweg 130 (appartement D.0.1/K, privatief nummer 4) 

in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 1, sectie A, nr. 44021A3334/00P005; 

- Algemene delen in de Vorkstraat 2 (privatief nummer 1) in Gent gekend ter kadaster onder 

nummer Gent, afdeling 1, sectie A, nr. 44021A3334/00P005; 

- Een appartement in de Vorkstraat 2 (appartement D.0.3/K, privatief nummer 2) in Gent gekend 

ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 1, sectie A, nr. 44021A3334/00P005; 

- Een appartement in de Vorkstraat 2 (appartement D.3.1/K, privatief nummer 10) in Gent gekend 

ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 1, sectie A, nr. 44021A3334/00P005; 

- Een appartement in de Vorkstraat 2 (appartement D.3.2/K, privatief nummer 9) in Gent gekend 

ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 1, sectie A, nr. 44021A3334/00P005; 
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- Een appartement in de Vorkstraat 2 (appartement D.2.1/K, privatief nummer 8) in Gent gekend 

ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 1, sectie A, nr. 44021A3334/00P005; 

- Een appartement in de Vorkstraat 2 (appartement D.2.2/K, privatief nummer 7) in Gent gekend 

ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 1, sectie A, nr. 44021A 3334/00P005; 

- Een appartement in de Vorkstraat 2 (appartement D.2.2/K, privatief nummer 11) in Gent gekend 

ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 1, sectie A, nr. 44021A3334/00P005; 

- Algemene delen in de Meulesteedsesteenweg 128 (privatief nummer 1) in Gent gekend ter 

kadaster onder nummer Gent, afdeling 1, sectie A, nr. 44021A3349/00L000; 

- Een appartement in de Meulesteedsesteenweg 128 (appartement E.0.2/K, privatief nummer 3) 

in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 1, sectie A, nr. 44021A3349/00L000; 

- Een appartement in de Meulesteedsesteenweg 128 (appartement E.1.3/K, privatief nummer 7) 

in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 1, sectie A, nr. 44021A3349/00L000; 

- Een appartement in de Meulesteedsesteenweg 128 (appartement E.1.2/K, privatief nummer 6) 

in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 1, sectie A, nr. 44021A3349/00L000; 

- Een appartement in de Meulesteedsesteenweg 128 (appartement E.1.1/K, privatief nummer 5) 

in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 1, sectie A, nr. 44021A3349/00L000; 

- Een appartement in de Meulesteedsesteenweg 128 (appartement E.0.3/K, privatief nummer 4) 

in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 1, sectie A, nr. 44021A3349/00L000; 

- Een appartement in de Meulesteedsesteenweg 128 (appartement E.3.1/K, privatief nummer 11) 

in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 1, sectie A, nr. 44021A3349/00L000; 

- Een appartement in de Meulesteedsesteenweg 128 (appartement E.2.3/K, privatief nummer 10) 

in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 1, sectie A, nr. 44021A3349/00L000; 

- Een appartement in de Meulesteedsesteenweg 128 (appartement E.2.2/K, privatief nummer 9) 

in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 1, sectie A, nr. 44021A3349/00L000; 

- Een appartement in de Meulesteedsesteenweg 128 (appartement E.2.1/K, privatief nummer 8) 

in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 1, sectie A, nr. 44021A3349/00L000; 

- Een appartement in de Meulesteedsesteenweg 128 (appartement E.4.1/K, privatief nummer 13) 

in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 1, sectie A, nr. 44021A3349/00L000; 

- Een appartement in de Meulesteedsesteenweg 128 (appartement E.3.2/K, privatief nummer 12) 

in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 1, sectie A, nr. 44021A3349/00L000; 

- Een appartement in de Landbouwersstraat 13 (appartement B.3.1/K, privatief nummer 20) in 

Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 1, sectie A, nr. 44021A3349/00N000; 

- Een appartement in de Landbouwersstraat 13 (appartement B.3.7/K, privatief nummer 26) in 

Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 1, sectie A, nr. 44021A3349/00N000; 

- Een appartement in de Landbouwersstraat 13 (appartement B.3.6/K, privatief nummer 25) in 

Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 1, sectie A, nr. 44021A3349/00N000; 

- Een appartement in de Landbouwersstraat 13 (appartement B.3.4/K, privatief nummer 23) in 

Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 1, sectie A, nr. 44021A3349/00N000; 

- Een appartement in de Meulesteedsesteenweg 128 (appartement E.0.1/K, privatief nummer 2) 

in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 1, sectie A, nr. 44021A3349/00L000; 

- Een appartement in de Landbouwersstraat 13/15 (privatief nummer 27) in Gent gekend ter 

kadaster onder nummer Gent, afdeling 1, sectie A, nr. 44021A3349/00N000; 

- Algemene delen in de Landbouwersstraat 13/15 (privatief nummer 1) in Gent gekend ter 

kadaster onder nummer Gent, afdeling 1, sectie A, nr. 44021A3349/00N000; 

- Een gebouw in de Kartuizerlaan 4/10B in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 1, sectie A, nr. 44021A0907/00R000 met een oppervlakte van ongeveer 143 m2;  

- Een gebouw in de Sleepstraat 81/83 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 

1, sectie A, nr. 44021A0914/00C000 met een oppervlakte van ongeveer 317 m2;  

- Een bergplaats in de Kartuizerlaan 4+ gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 1, sectie 

A, nr. 44021A0984/00P002 met een oppervlakte van ongeveer 14 m2; 

- Een gebouw in de Muidepoort 74/94B in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 

1, sectie A, nr. 44021A3113/00V000 met een oppervlakte van ongeveer 784 m2; 

- Een gebouw in de Spadestraat 11/15 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 

1, sectie A, nr. 44021A3114/00D000 met een oppervlakte van ongeveer 160 m2; 
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- Een gebouw in de Muidepoort 68/70F in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 

1, sectie A, nr. 44021A3123/00M000 met een oppervlakte van ongeveer 1157 m2; 

- Een gebouw in de Marseillestraat 1/63 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 

1, sectie A, nr. 44021A3445/00B005 met een oppervlakte van ongeveer 1259 m2; 

- Een gebouw in de Marseillestraat 65/111in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 1, sectie A, nr. 44021A3666/00H000 met een oppervlakte van ongeveer 812 m2; 

- Een gebouw in de Marseillestraat 113/189 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 1, sectie A, nr. 44021A3667/00H000 met een oppervlakte van ongeveer 365 m2; 

- Een gebouw in de Meulesteedsesteenweg 438/498 in Gent gekend ter kadaster onder nummer 

Gent, afdeling 1, sectie A, nr. 44021A3667/00K000 met een oppervlakte van ongeveer 366 m2; 

- Een gebouw in de Meulesteedsesteenweg 438/498+ in Gent gekend ter kadaster onder nummer 

Gent, afdeling 1, sectie A, nr. 44021A3667/00L000 met een oppervlakte van ongeveer 867 m2; 

- Een huis in de Abdijmolenstraat 70 in Drongen gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 27, Drongen, afdeling deelgemeente 1, sectie C, nr. 44017C0470/00R009 met een 

oppervlakte van ongeveer 236 m2; 

- ½ volle eigendom van een weg in de Vorkstraat gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 1, sectie A, nr. 44021A3334/00N005 met een oppervlakte van ongeveer 114 m2; 

- Een gebouw in de Jan Rijmsterstraat 10/20 in Gentbrugge gekend ter kadaster onder nummer 

Gent, afdeling 22, Gentbrugge, afdeling deelgemeente 2, sectie B, nr. 44362B0004/00N008; 

- Een gebouw in de Jan Rijmsterstraat 22 in Gentbrugge gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 22, Gentbrugge, afdeling deelgemeente 2,  sectie B, nr. 44362B0004/00M008; 

- Een gebouw in de Jan Rijmsterstraat 24 in Gentbrugge gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 22, Gentbrugge, afdeling deelgemeente 2,  sectie B, nr. 44362B0004/00K008; 

- Een gebouw in de Jan Rijmsterstraat in Gentbrugge gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 22, Gentbrugge, afdeling deelgemeente 2,  sectie B, nr. 44362B0004/00P008; 

- Een gebouw in de Irma Lozinstraat 2 in Gentbrugge gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 22, Gentbrugge, afdeling deelgemeente 2,  sectie B, nr. 44362B0004/00R008; 

- Een gebouw in de Irma Lozinstraat 1 in Gentbrugge gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 22, Gentbrugge, afdeling deelgemeente 2,  sectie B, nr. 44362B0005/00V006; 

- Een gebouw in de Hogepontstraat 36/40 in Gentbrugge gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 22, Gentbrugge, afdeling deelgemeente 2,  sectie B, nr. 44362B0005/00W006; 

- Een stuk grond met daarop een elektrische cabine in de Irma Lozinstraat 1+ in Gentbrugge 

gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 22, Gentbrugge, afdeling deelgemeente 2,  

sectie B, nr. 44362B0005/00X006; 

- Een huis in de Koningsdonkstraat 32 in Gentbrugge gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 21, Gentbrugge, afdeling deelgemeente 1, sectie A, nr. 44022A0166/00L002 met een 

oppervlakte van ongeveer 110 m2; 

- Een huis in de Koningsdonkstraat 34 in Gentbrugge gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 21, Gentbrugge, afdeling deelgemeente 1, sectie A, nr. 44022A0166/00M002 met een 

oppervlakte van ongeveer 112 m2; 

- Een huis in de Koningsdonkstraat 52 in Gentbrugge gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 21, Gentbrugge, afdeling deelgemeente 1, sectie A, nr. 44022A0166/00V002 met een 

oppervlakte van ongeveer 190 m2; 

- Een huis in de Koningsdonkstraat 6 in Gentbrugge gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 21, Gentbrugge, afdeling deelgemeente 1, sectie A, nr. 44022A0168/00E000 met een 

oppervlakte van ongeveer 313 m2; 

- Een huis in de Koningsdonkstraat 4 in Gentbrugge gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 21, Gentbrugge, afdeling deelgemeente 1, sectie A, nr. 44022A0168/00F000 met een 

oppervlakte van ongeveer 310 m2; 

- Een huis in de Koningsdonkstraat 2 in Gentbrugge gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 21, Gentbrugge, afdeling deelgemeente 1, sectie A, nr. 44022A0168/00G000 met een 

oppervlakte van ongeveer 279 m2; 

- Een huis in de Grootmeersweg 6 in Gentbrugge gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 21, Gentbrugge, afdeling deelgemeente 1, sectie A, nr. 44022A0169/00G000 met een 

oppervlakte van ongeveer 138 m2; 
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- Een huis in de Grootmeersweg 7 in Gentbrugge gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 21, Gentbrugge, afdeling deelgemeente 1, sectie A, nr. 44022A0169/00T000 met een 

oppervlakte van ongeveer 131 m2; 

- Een huis in de Grootmeersweg 3 in Gentbrugge gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 21, Gentbrugge, afdeling deelgemeente 1, sectie A, nr. 44022A0169/00V000 met een 

oppervlakte van ongeveer 131 m2; 

- Een huis in de Tineke Van Heulestraat 2 in Gentbrugge gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 21, Gentbrugge, afdeling deelgemeente 1, sectie A, nr. 44022A0169/00X000 met een 

oppervlakte van ongeveer 155 m2; 

- Een huis in de Emiel  Van Swedenlaan 101 in Gentbrugge gekend ter kadaster onder nummer 

Gent, afdeling 21, Gentbrugge, afdeling deelgemeente 1, sectie A, nr. 44022A0169/00Z000 met 

een oppervlakte van ongeveer 177 m2; 

- Een huis in de Emiel  Van Swedenlaan 95 in Gentbrugge gekend ter kadaster onder nummer 

Gent, afdeling 21, Gentbrugge, afdeling deelgemeente 1, sectie A, nr. 44022A0169/00C002 met 

een oppervlakte van ongeveer 141 m2; 

- Een huis in de Tineke Van Heulestraat 11 in Gentbrugge gekend ter kadaster onder nummer 

Gent, afdeling 21, Gentbrugge, afdeling deelgemeente 1, sectie A, nr. 44022A0169/00V002 met 

een oppervlakte van ongeveer 334 m2; 

- Een huis in de Tineke Van Heulestraat 17 in Gentbrugge gekend ter kadaster onder nummer 

Gent, afdeling 21, Gentbrugge, afdeling deelgemeente 1, sectie A, nr. 44022A0169/00Y002 met 

een oppervlakte van ongeveer 190 m2; 

- Een huis in de Tineke Van Heulestraat 19 in Gentbrugge gekend ter kadaster onder nummer 

Gent, afdeling 21, Gentbrugge, afdeling deelgemeente 1, sectie A, nr. 44022A0169/00Z002 met 

een oppervlakte van ongeveer 231 m2; 

- Een huis in de Emiel  Van Swedenlaan 42 in Gentbrugge gekend ter kadaster onder nummer 

Gent, afdeling 21, Gentbrugge, afdeling deelgemeente 1, sectie A, nr. 44022A0169/00G003 met 

een oppervlakte van ongeveer 215 m2; 

- Een huis in de Emiel  Van Swedenlaan 56 in Gentbrugge gekend ter kadaster onder nummer 

Gent, afdeling 21, Gentbrugge, afdeling deelgemeente 1, sectie A, nr. 44022A0169/00P003 met 

een oppervlakte van ongeveer 144 m2; 

- Een huis in de Emiel  Van Swedenlaan 66 in Gentbrugge gekend ter kadaster onder nummer 

Gent, afdeling 21, Gentbrugge, afdeling deelgemeente 1, sectie A, nr. 44022A0169/00W003 

met een oppervlakte van ongeveer 120 m2; 

- Een huis in de Emiel  Van Swedenlaan 74 in Gentbrugge gekend ter kadaster onder nummer 

Gent, afdeling 21, Gentbrugge, afdeling deelgemeente 1, sectie A, nr. 44022A0169/00A004 met 

een oppervlakte van ongeveer 160 m2; 

- Een huis in de Emiel  Van Swedenlaan 76 in Gentbrugge gekend ter kadaster onder nummer 

Gent, afdeling 21, Gentbrugge, afdeling deelgemeente 1, sectie A, nr. 44022A0169/00B004 met 

een oppervlakte van ongeveer 101 m2; 

- Een huis in de Grootmeersweg 4 in Gentbrugge gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 21, Gentburgge, afdeling deelgemeente 1, sectie A, nr. 44022A0169/00L004 met een 

oppervlakte van ongeveer 137 m2; 

- Een huis in de Emiel  Van Swedenlaan 89 in Gentbrugge gekend ter kadaster onder nummer 

Gent, afdeling 21, Gentbrugge, afdeling deelgemeente 1, sectie A, nr. 44022A0169/00P004 met 

een oppervlakte van ongeveer 152 m2; 

- Een huis in de Emiel  Van Swedenlaan 80 in Gentbrugge gekend ter kadaster onder nummer 

Gent, afdeling 21, Gentbrugge, afdeling deelgemeente 1, sectie A, nr. 44022A0169/00R004 met 

een oppervlakte van ongeveer 236 m2; 

- Een huis in de Emiel  Van Swedenlaan 54 in Gentbrugge gekend ter kadaster onder nummer 

Gent, afdeling 21, Gentbrugge, afdeling deelgemeente 1, sectie A, nr. 44022A0169/00V004 met 

een oppervlakte van ongeveer 144 m2; 

- Een huis in de Emiel  Van Swedenlaan 86 in Gentbrugge gekend ter kadaster onder nummer 

Gent, afdeling 21, Gentbrugge, afdeling deelgemeente 1, sectie A, nr. 44022A0169/00X004 met 

een oppervlakte van ongeveer 291 m2; 
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- Een huis in de Emiel  Van Swedenlaan 64 in Gentbrugge gekend ter kadaster onder nummer 

Gent, afdeling 21, Gentbrugge, afdeling deelgemeente 1, sectie A, nr. 44022A0169/00L005 met 

een oppervlakte van ongeveer 280 m2; 

- Een huis op het Ferndinand Snellaertplein 25 in St.-Amandsberg gekend ter kadaster onder 

nummer Gent, afdeling 18, St.-Amandsberg, afdeling deelgemeente 1, sectie B, nr. 

44061B0246/00T003 met een oppervlakte van ongeveer 130 m2; 

- Een huis op het Ferndinand Snellaertplein 20 in St.-Amandsberg gekend ter kadaster onder 

nummer Gent, afdeling 18, St.-Amandsberg, afdeling deelgemeente 1, sectie B, nr. 

44061B0246/00H004 met een oppervlakte van ongeveer 349 m2; 

- Een huis in de Adolf Daensstraat 13 in St.-Amandsberg gekend ter kadaster onder nummer 

Gent, afdeling 18, St.-Amandsberg, afdeling deelgemeente 1, sectie B, nr. 44061B0296/00L000 

met een oppervlakte van ongeveer 123 m2; 

- Een huis in de Eikstraat 45 in Oostakker, gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 17, 

Oostakker, sectie B, nr. 44051B0486/00Z000 met een oppervlakte van ongeveer 335 m2; 

- Een huis in de Eikstraat 51 in Oostakker, gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 17, 

Oostakker, sectie B, nr. 44051B0486/00C002 met een oppervlakte van ongeveer 335 m2; 

- Een huis in de Krommeboom 1 in Oostakker, gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 

17, Oostakker, sectie B, nr. 44051B0486/00F002 met een oppervlakte van ongeveer 185 m2; 

- Een huis in de Krommeboom 5 in Oostakker, gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 

17, Oostakker, sectie B, nr. 44051B0486/00K002 met een oppervlakte van ongeveer 120 m2; 

- Een huis in de Krommeboom 8 in Oostakker, gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 

17, Oostakker, sectie B, nr. 44051B0486/00N002 met een oppervlakte van ongeveer 335 m2; 

- Een huis in de Krommeboom 10 in Oostakker, gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 

17, Oostakker, sectie B, nr. 44051B0486/00P002 met een oppervlakte van ongeveer 205 m2; 

- Een huis in de Krommeboom 13 in Oostakker, gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 

17, Oostakker, sectie B, nr. 44051B0486/00S002 met een oppervlakte van ongeveer 205 m2; 

- Een bouwland in de Gentstraat in Oostakker, gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 

17, Oostakker, sectie B, nr. 44051B0486/00G004 met een oppervlakte van ongeveer 18 m2; 

- Een huis in de Krommeboom 16 in Oostakker, gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 

17, Oostakker, sectie B, nr. 44051B0486/00W004 met een oppervlakte van ongeveer 425 m2; 

- Een huis in de Trekweg 83 in Mariakerke, gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 29, 

Mariakerke, sectie A, nr. 44038A0924/00G000 met een oppervlakte van ongeveer 340 m2; 

- Een huis in de Havikstraat 11 in St.-Amandsberg gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 19, St.-Amandsberg, afdeling deelgemeente 2, sectie C, nr. 44432C0350/00Z003 met 

een oppervlakte van ongeveer 304 m2; 

- Een huis in de Vinkenlaan 28 in St.-Amandsberg gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 19, St.-Amandsberg, afdeling deelgemeente 2, sectie C, nr. 44432C0350/00Y002 met 

een oppervlakte van ongeveer 160 m2; 

- Een huis in de Vinkenlaan 18 in St.-Amandsberg gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 19, St.-Amandsberg, afdeling deelgemeente 2, sectie C, nr. 44432C0350/00T002 met 

een oppervlakte van ongeveer 139 m2; 

- Een huis in de Vinkenlaan 24 in St.-Amandsberg gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 19, St.-Amandsberg, afdeling deelgemeente 2, sectie C, nr. 44432C0350/00W002 met 

een oppervlakte van ongeveer 139 m2; 

- Een huis in de Vinkenlaan 30 in St.-Amandsberg gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 19, St.-Amandsberg, afdeling deelgemeente 2, sectie C, nr. 44432C0350/00A003 met 

een oppervlakte van ongeveer 152 m2; 

- Een huis in de Vinkenlaan 32 in St.-Amandsberg gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 19, St.-Amandsberg, afdeling deelgemeente 2, sectie C, nr. 44432C0350/00B003 met 

een oppervlakte van ongeveer 108 m2; 

- Een huis in de Vinkenlaan 54 in St.-Amandsberg gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 19, St.-Amandsberg, afdeling deelgemeente 2, sectie C, nr. 44432C0350/00N003 met 

een oppervlakte van ongeveer 290 m2; 
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- Een huis in de Alfons Braeckmanlaan 161 in St.-Amandsberg gekend ter kadaster onder 

nummer Gent, afdeling 19, St.-Amandsberg, afdeling deelgemeente 2, sectie C, nr. 

44432C0350/00T003 met een oppervlakte van ongeveer 8 m2; 

- Een huis in de Valkenstraat 10 in St.-Amandsberg gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 19, St.-Amandsberg, afdeling deelgemeente 2, sectie C, nr. 44432C0350/00E004 met 

een oppervlakte van ongeveer 138 m2; 

- Een huis in de Grasmusstraat 6 in St.-Amandsberg gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 19, St.-Amandsberg, afdeling deelgemeente 2, sectie C, nr. 44432C0350/00F005 met 

een oppervlakte van ongeveer 9 m2; 

- Een huis in de Grasmusstraat 4 in St.-Amandsberg gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 19, St.-Amandsberg, afdeling deelgemeente 2, sectie C, nr. 44432C0350/00G005 met 

een oppervlakte van ongeveer 9 m2; 

- Een huis in de Distelvinkstraat 10 in St.-Amandsberg gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 19, St.-Amandsberg, afdeling deelgemeente 2, sectie C, nr. 44432C0350/00M005 met 

een oppervlakte van ongeveer 174 m2; 

- Een huis in de Grasmusstraat 9 in St.-Amandsberg gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 19, St.-Amandsberg, afdeling deelgemeente 2, sectie C, nr. 44432C0350/00W005 met 

een oppervlakte van ongeveer 333 m2; 

- Een huis in de Grasmusstraat 11 in St.-Amandsberg gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 19, St.-Amandsberg, afdeling deelgemeente 2, sectie C, nr. 44432C0350/00X005 met 

een oppervlakte van ongeveer 9 m2; 

- Een huis in de Grasmusstraat 13 in St.-Amandsberg gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 19, St.-Amandsberg, afdeling deelgemeente 2, sectie C, nr. 44432C0350/00Y005 met 

een oppervlakte van ongeveer 9 m2; 

- Een huis in de Heiveldstraat 342 in St.-Amandsberg gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 20, St.-Amandsberg, afdeling deelgemeente 3, sectie C, nr. 44432C0350/00B006 met 

een oppervlakte van ongeveer 9 m2; 

- Een huis in de Heiveldstraat 322 in St.-Amandsberg gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 19, St.-Amandsberg, afdeling deelgemeente 2, sectie C, nr. 44432C0350/00D006 met 

een oppervlakte van ongeveer 9 m2; 

- Een huis in de Heiveldstraat 320 in St.-Amandsberg gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 19, St.-Amandsberg, afdeling deelgemeente 2, sectie C, nr. 44432C0350/00E006 met 

een oppervlakte van ongeveer 332 m2; 

- Een huis in de Grasmusstraat 15 in St.-Amandsberg gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 19, St.-Amandsberg, afdeling deelgemeente 2, sectie C, nr. 44432C0350/00R006 met 

een oppervlakte van ongeveer 308 m2; 

- Een huis in de Heiveldstraat 326 in St.-Amandsberg gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 19, St.-Amandsberg, afdeling deelgemeente 2, sectie C, nr. 44432C0350/00L007 met 

een oppervlakte van ongeveer 490 m2; 

- Een huis in de Alfons Braeckmanlaan 159 in St.-Amandsberg gekend ter kadaster onder 

nummer Gent, afdeling 19, St.-Amandsberg, afdeling deelgemeente 2, sectie C, nr. 

44432C0350/00N007 met een oppervlakte van ongeveer 267 m2; 

- Een huis in de Alfons Braeckmanlaan 163 in St.-Amandsberg gekend ter kadaster onder 

nummer Gent, afdeling 19, St.-Amandsberg, afdeling deelgemeente 2, sectie C, nr. 

44432C0350/00R007 met een oppervlakte van ongeveer 8 m2; 

- Een huis in de Boomkruiperstraat 2 in St.-Amandsberg gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 19, St.-Amandsberg, afdeling deelgemeente 2, sectie C, nr. 44432C0350/00N008 met 

een oppervlakte van ongeveer 246 m2; 

- Een huis in de Grasmusstraat 2 in St.-Amandsberg gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 19, St.-Amandsberg, afdeling deelgemeente 2, sectie C, nr. 44432C0350/00P008 met 

een oppervlakte van ongeveer 730 m2; 

- Een weg in de Alfons Braeckmanlaan in St.-Amandsberg gekend ter kadaster onder nummer 

Gent, afdeling 19, St.-Amandsberg, afdeling deelgemeente 2, sectie C, nr. 44432C0350/00T007 

met een oppervlakte van ongeveer 220 m2; 
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- Een huis in de Heiveldstraat 312 in St.-Amandsberg gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 19, St.-Amandsberg, afdeling deelgemeente 2, sectie C, nr. 44432C0350/00W008 met 

een oppervlakte van ongeveer 343 m2; 

- Een huis in de Heiveldstraat 330 in St.-Amandsberg gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 19, St.-Amandsberg, afdeling deelgemeente 2, sectie C, nr. 44432C0350/00X008 met 

een oppervlakte van ongeveer 220 m2; 

- Een huis in de Achterstraat 32 in St.-Amandsberg gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 19, St.-Amandsberg, afdeling deelgemeente 2, sectie C, nr. 44432C0803/00H002 met 

een oppervlakte van ongeveer 61 m2; 

- Een huis in de Achterstraat 28 in St.-Amandsberg gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 19, St.-Amandsberg, afdeling deelgemeente 2, sectie C, nr. 44432C0803/00K002 met 

een oppervlakte van ongeveer 59 m2; 

- Een huis in de Achterstraat 26 in St.-Amandsberg gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 19, St.-Amandsberg, afdeling deelgemeente 2, sectie C, nr. 44432C0803/00L002 met 

een oppervlakte van ongeveer 59 m2; 

- Een huis in de Achterstraat 24 in St.-Amandsberg gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 19, St.-Amandsberg, afdeling deelgemeente 2, sectie C, nr. 44432C0803/00M002 met 

een oppervlakte van ongeveer 59 m2; 

- Een huis in de Achterstraat 22 in St.-Amandsberg gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 19, St.-Amandsberg, afdeling deelgemeente 2, sectie C, nr. 44432C0803/00N002 met 

een oppervlakte van ongeveer 61 m2; 

- Een huis in de Achterstraat 30 in St.-Amandsberg gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 19, St.-Amandsberg, afdeling deelgemeente 2, sectie C, nr. 44432C0803/00T002 met 

een oppervlakte van ongeveer 59 m2; 

- Een gebouw in de Kortrijksepoortstraat 179/199 in Gent gekend ter kadaster onder nummer 

Gent, afdeling 5, sectie E, nr. 44805E1925/00K000 met een oppervlakte van ongeveer 260 m2; 

- Een gebouw in de Karel Van Hulthemstraat 38/76 in Gent gekend ter kadaster onder nummer 

Gent, afdeling 5, sectie E, nr. 44805E1925/00H000 met een oppervlakte van ongeveer 545 m2; 

- Een gebouw in de Kortrijksepoortstraat 141/177 in Gent gekend ter kadaster onder nummer 

Gent, afdeling 5, sectie E, nr. 44805E1925/00L000 met een oppervlakte van ongeveer 667 m2; 

- Een huis in de Kortrijksepoortstraat 139 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 5, sectie E, nr. 44805E1925/00B000 met een oppervlakte van ongeveer 60 m2; 

- Een bergplaats in de Kortrijksepoortstraat 139+ in Gent gekend ter kadaster onder nummer 

Gent, afdeling 5, sectie E, nr. 44805E1925/00M000 met een oppervlakte van ongeveer 23 m2; 

- Een huis in de Terneuzenlaan 25A in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 7, 

sectie G, nr. 44807G0194/02P012 met een oppervlakte van ongeveer 5 m2; 

- Een huis in de Terneuzenlaan 25B in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 7, 

sectie G, nr. 44807G0194/02R012 met een oppervlakte van ongeveer 5 m2; 

- Een huis in de Terneuzenlaan 25C in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 7, 

sectie G, nr. 44807G0194/02S012 met een oppervlakte van ongeveer 52 m2; 

- Een huis in de Terneuzenlaan 25D in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 7, 

sectie G, nr. 44807G0194/02ST012 met een oppervlakte van ongeveer 52 m2; 

- Een huis in de Terneuzenlaan 25E in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 7, 

sectie G, nr. 44807G0194/02V012 met een oppervlakte van ongeveer 52 m2; 

- Een huis in de Terneuzenlaan 25E in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 7, 

sectie G, nr. 44807G0194/02V012 met een oppervlakte van ongeveer 52 m2; 

- Een huis in de Terneuzenlaan 25F in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 7, 

sectie G, nr. 44807G0194/02W012 met een oppervlakte van ongeveer 52 m2; 

- Een huis in de Terneuzenlaan 25G in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 7, 

sectie G, nr. 44807G0194/02X012 met een oppervlakte van ongeveer 76 m2; 

- Een huis in de Terneuzenlaan 25H in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 7, 

sectie G, nr. 44807G0194/02Y012 met een oppervlakte van ongeveer 76 m2; 

- Een huis in de Terneuzenlaan 25I in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 7, 

sectie G, nr. 44807G0194/02Z012 met een oppervlakte van ongeveer 101 m2; 



22 

 

- Een huis in de Terneuzenlaan 25J in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 7, 

sectie G, nr. 44807G0194/02A013 met een oppervlakte van ongeveer 52 m2; 

- Een huis in de Terneuzenlaan 25K in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 7, 

sectie G, nr. 44807G0194/02B013 met een oppervlakte van ongeveer 52 m2; 

- Een huis in de Terneuzenlaan 25L in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 7, 

sectie G, nr. 44807G0194/02C013 met een oppervlakte van ongeveer 52 m2; 

- Een huis in de Terneuzenlaan 25M in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 7, 

sectie G, nr. 44807G0194/02D013 met een oppervlakte van ongeveer 52 m2; 

- Een huis in de Terneuzenlaan 25N in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 7, 

sectie G, nr. 44807G0194/02E013 met een oppervlakte van ongeveer 5 m2; 

- Een huis in de Terneuzenlaan 25O in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 7, 

sectie G, nr. 44807G0194/02F013 met een oppervlakte van ongeveer 5 m2; 

- Een garage in de Terneuzenlaan 25 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 

7, sectie G, nr. 44807G0194/02G013 met een oppervlakte van ongeveer 821 m2; 

- Een huis in de Tuinwijk Ter Heide 52 in Gentbrugge gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 23, Gentbrugge, sectie B, nr. 44363B0419/00E005 met een oppervlakte van ongeveer 

340 m2; 

- Een huis in de Tuinwijk Ter Heide 70 in Gentbrugge gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 23, Gentbrugge, sectie B, nr. 44363B0419/00S007 met een oppervlakte van ongeveer 

170 m2; 

- Een huis in de Tuinwijk Ter Heide 37 in Gentbrugge gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 23, Gentbrugge, sectie B, nr. 44363B0419/00T008 met een oppervlakte van ongeveer 

179 m2; 

- Een huis in de Jules De St.-Genoisstraat 143 in Gentbrugge gekend ter kadaster onder nummer 

Gent, afdeling 23, Gentbrugge, sectie B, nr. 44363B0419/00Z008 met een oppervlakte van 

ongeveer 139 m2; 

- Een huis in de Tuinwijk Ter Heide 14 in Gentbrugge gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 23, Gentbrugge, sectie B, nr. 44363B0421/00C003 met een oppervlakte van ongeveer 

160 m2; 

- Een huis in de Tuinwijk Ter Heide 25 in Gentbrugge gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 23, Gentbrugge, sectie B, nr. 44363B0421/00M003 met een oppervlakte van ongeveer 

280 m2; 

- Een huis in de Tuinwijk Ter Heide 26 in Gentbrugge gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 23, Gentbrugge, sectie B, nr. 44363B0421/00N003 met een oppervlakte van ongeveer 

350 m2; 

- Een huis in de Peter Benoitlaan 98 in Gentbrugge gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 23, Gentbrugge, sectie B, nr. 44363B0421/00W003 met een oppervlakte van ongeveer 

203 m2; 

- Een gebouw in de Kikvorsstraat 88/98 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 

8, sectie H, nr. 44808H0677/00D002 met een oppervlakte van ongeveer 70 m2; 

- Een bouwgrond in de Steenakker in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 8, 

sectie H, nr. 44808H0527/00V003 met een oppervlakte van ongeveer 70 m2; 

- Een bouwgrond in de Steenakker in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 8, 

sectie H, nr. 44808H0527/00R000 met een oppervlakte van ongeveer 80 m2; 

- Een bouwgrond op het Louis Roelandtplein in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 8, sectie H, nr. 44808H0527/00P000 met een oppervlakte van ongeveer 60 m2; 

- Een bouwgrond in de Haardstedestraat 71 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 8, sectie H, nr. 44808H0524/00H000 met een oppervlakte van ongeveer 156 m2; 

- Een huis op het Gustaaf Eylenboschplein 10 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 8, sectie H, nr. 44808H0516/00K004 met een oppervlakte van ongeveer 128 m2; 

- Een huis op het Gustaaf Eylenboschplein 1 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 8, sectie H, nr. 44808H0516/00T004 met een oppervlakte van ongeveer 142 m2; 

- Een huis in de Haardstedestraat 59 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 8, 

sectie H, nr. 44808H0524/00B000 met een oppervlakte van ongeveer 156 m2; 



23 

 

- Een huis op het Louis Roelandtplein 9 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 

8, sectie H, nr. 44808H0524/00N000 met een oppervlakte van ongeveer 153 m2; 

- Een huis op het Louis Roelandtplein 35 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 8, sectie H, nr. 44808H0524/00M002 met een oppervlakte van ongeveer 153 m2; 

- Een huis in de Haardstedestraat 83 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 8, 

sectie H, nr. 44808H0524/00N002 met een oppervlakte van ongeveer 150 m2; 

- Een huis op het Louis Roelandtplein 15 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 8, sectie H, nr. 44808H0524/00X002 met een oppervlakte van ongeveer 153 m2; 

- Een huis op het Louis Roelandtplein 55 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 8, sectie H, nr. 44808H0527/00N000; 

- Een huis op het Louis Roelandtplein 16 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 8, sectie H, nr. 44808H0527/00C002; 

- Een huis op het Louis Roelandtplein 22 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 8, sectie H, nr. 44808H0527/00F002; 

- Een tuin in de Schildpadstraat in Gent, gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 8, 

sectie H, nr. 44808H0631/00A000; 

- Een gebouw in de Malachietstraat 2/12 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 8, sectie H, nr. 44808H0631/00B000; 

- Een gebouw in de Malachietstraat 14/24 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 8, sectie H, nr. 44808H0631/00C000; 

- Een gebouw in de Malachietstraat 26/36 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 8, sectie H, nr. 44808H0631/00D000; 

- Een gebouw in de Malachietstraat 38/48 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 8, sectie H, nr. 44808H0631/0EB000; 

- Een gebouw in de Malachietstraat 50/60 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 8, sectie H, nr. 44808H0631/00F000; 

- Een gebouw in de Kornalijnstraat 61/69 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 8, sectie H, nr. 44808H0633/00L002; 

- Een gebouw in de Kornalijnstraat 49/59 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 8, sectie H, nr. 44808H0633/00M002; 

- Een gebouw in de Kornalijnstraat 37/47 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 8, sectie H, nr. 44808H0633/00N002; 

- Een gebouw in de Kornalijnstraat 25/35 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 8, sectie H, nr. 44808H0633/00P002; 

- Een gebouw in de Kornalijnstraat 13/23 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 8, sectie H, nr. 44808H0633/00R002; 

- Een gebouw in de Kornalijnstraat 1/11 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 

8, sectie H, nr. 44808H0633/00S002; 

- Een huis in Jadestraat 31 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 8, sectie H, 

nr. 44808H0633/00T002; 

- Een huis in Jadestraat 29 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 8, sectie H, 

nr. 44808H0633/00V002; 

- Een huis in Jadestraat 27 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 8, sectie H, 

nr. 44808H0633/00W002; 

- Een huis in Jadestraat 25 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 8, sectie H, 

nr. 44808H0633/00X002; 

- Een huis in Jadestraat 23 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 8, sectie H, 

nr. 44808H0633/00Y002; 

- Een huis in Jadestraat 21 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 8, sectie H, 

nr. 44808H0633/00Z002; 

- Een huis in Jadestraat 19 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 8, sectie H, 

nr. 44808H0633/00A003; 

- Een huis in Jadestraat 17 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 8, sectie H, 

nr. 44808H0633/00B003; 
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- Een huis in Jadestraat 15 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 8, sectie H, 

nr. 44808H0633/00C003; 

- Een huis in Jadestraat 13 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 8, sectie H, 

nr. 44808H0633/00D003; 

- Een huis in Jadestraat 11 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 8, sectie H, 

nr. 44808H0633/00E003; 

- Een huis in Jadestraat 9 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 8, sectie H, 

nr. 44808H0633/00F003; 

- Een huis in Jadestraat 7 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 8, sectie H, 

nr. 44808H0633/00G003; 

- Een huis in Jadestraat 5 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 8, sectie H, 

nr. 44808H0633/00H003; 

- Een huis in Jadestraat 3 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 8, sectie H, 

nr. 44808H0633/00K003; 

- Een huis in Jadestraat 1 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 8, sectie H, 

nr. 44808H0633/00L003; 

- Een huis in de Kornalijnstraat 2 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 8, 

sectie H, nr. 44808H0633/00M003; 

- Een huis in de Kornalijnstraat 4 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 8, 

sectie H, nr. 44808H0633/00N003; 

- Een huis in de Kornalijnstraat 6 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 8, 

sectie H, nr. 44808H0633/00P003; 

- Een huis in de Kornalijnstraat 8 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 8, 

sectie H, nr. 44808H0633/00R003; 

- Een huis in de Kornalijnstraat 10 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 8, 

sectie H, nr. 44808H0633/00S003; 

- Een huis in de Kornalijnstraat 12 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 8, 

sectie H, nr. 44808H0633/00T003; 

- Een huis in de Kornalijnstraat 14 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 8, 

sectie H, nr. 44808H0633/00V003; 

- Een huis in de Kornalijnstraat 16 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 8, 

sectie H, nr. 44808H0633/00W003; 

- Een huis in de Kornalijnstraat 18 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 8, 

sectie H, nr. 44808H0633/00X003; 

- Een huis in de Kornalijnstraat 20 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 8, 

sectie H, nr. 44808H0633/00Y003; 

- Een huis in de Kornalijnstraat 22 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 8, 

sectie H, nr. 44808H0633/00Z003; 

- Een huis in de Kornalijnstraat 24 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 8, 

sectie H, nr. 44808H0633/00A004; 

- Een huis in de Kornalijnstraat 26 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 8, 

sectie H, nr. 44808H0633/00B004; 

- Een huis in de Kornalijnstraat 28 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 8, 

sectie H, nr. 44808H0633/00C004; 

- Een tuin in de Schildpadstraat in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 8, 

sectie H, nr. 44808H0633/00D004; 

- Een huis in de Malachietstraat 19 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 8, 

sectie H, nr. 44808H0649/00A000; 

- Een huis in de Malachietstraat 17 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 8, 

sectie H, nr. 44808H0649/00B000; 

- Een huis in de Malachietstraat 15 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 8, 

sectie H, nr. 44808H0649/00C000; 

- Een huis in de Malachietstraat 13 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 8, 

sectie H, nr. 44808H0649/00D000; 
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- Een huis in de Malachietstraat 11 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 8, 

sectie H, nr. 44808H0649/00E000; 

- Een huis in de Malachietstraat 9 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 8, 

sectie H, nr. 44808H0649/00F000; 

- Een huis in de Malachietstraat 7 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 8, 

sectie H, nr. 44808H0649/00G000; 

- Een huis in de Malachietstraat 5 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 8, 

sectie H, nr. 44808H0649/00H000; 

- Een huis in de Malachietstraat 3 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 8, 

sectie H, nr. 44808H0649/00K000; 

- Een huis in de Malachietstraat 1 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 8, 

sectie H, nr. 44808H0649/00L000; 

- Een huis in de Opaalstraat 2 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 8, sectie 

H, nr. 44808H0649/00M000; 

- Een huis in de Opaalstraat 4 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 8, sectie 

H, nr. 44808H0649/00N000; 

- Een huis in de Opaalstraat 6 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 8, sectie 

H, nr. 44808H0649/00P000; 

- Een huis in de Opaalstraat 8 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 8, sectie 

H, nr. 44808H0649/00R000; 

- Een huis in de Opaalstraat 10 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 8, sectie 

H, nr. 44808H0649/00S000; 

- Een huis in de Opaalstraat 12 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 8, sectie 

H, nr. 44808H0649/00T000; 

- Een huis in de Opaalstraat 14 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 8, sectie 

H, nr. 44808H0649/00V000; 

- Een huis in de Opaalstraat 16 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 8, sectie 

H, nr. 44808H0649/00W000; 

- Een tuin in de Schildpadstraat in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 8, 

sectie H, nr. 44808H0649/00X000; 

- Een gebouw in de Opaalstraat 1/11 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 

8, sectie H, nr. 44808H0650/00A000; 

- Een gebouw in de Opaalstraat 13/23 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 

8, sectie H, nr. 44808H0650/00B000; 

- Een gebouw in de Opaalstraat 25/35 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 

8, sectie H, nr. 44808H0650/00C000; 

- Een gebouw in de Opaalstraat 37/47 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 

8, sectie H, nr. 44808H0650/00D000; 

- Een gebouw in de Saffierstraat 2/12 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 

8, sectie H, nr. 44808H0650/00E000; 

- Een gebouw in de Saffierstraat 14/24 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 

8, sectie H, nr. 44808H0650/00F000; 

- Een gebouw in de Saffierstraat 26/36 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 

8, sectie H, nr. 44808H0650/00G000; 

- Een tuin in de Schildpadstraat in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 8, 

sectie H, nr. 44808H0650/00H000; 

- Een gebouw in de Saffierstraat 1/11 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 

8, sectie H, nr. 44808H0651/00A000; 

- Een gebouw in de Saffierstraat 13/23 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 

8, sectie H, nr. 44808H0651/00B000; 

- Een gebouw in de Saffierstraat 25/35 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 

8, sectie H, nr. 44808H0651/00C000; 

- Een gebouw in de Saffierstraat 37/47 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 

8, sectie H, nr. 44808H0651/00D000; 
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- Een huis in de Salamanderstraat 2 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 8, 

sectie H, nr. 44808H0674/00B000; 

- Een huis in de Salamanderstraat 4 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 8, 

sectie H, nr. 44808H0674/00C000; 

- Een huis in de Salamanderstraat 6 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 8, 

sectie H, nr. 44808H0674/00D000; 

- Een huis in de Salamanderstraat 8 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 8, 

sectie H, nr. 44808H0674/00E000; 

- Een huis in de Salamanderstraat 10 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 

8, sectie H, nr. 44808H0674/00F000; 

- Een huis in de Salamanderstraat 12 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 

8, sectie H, nr. 44808H0674/00G000; 

- Een huis in de Salamanderstraat 14 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 

8, sectie H, nr. 44808H0674/00H000; 

- Een huis in de Salamanderstraat 16 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 

8, sectie H, nr. 44808H0674/00K000; 

- Een huis in de Salamanderstraat 18 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 

8, sectie H, nr. 44808H0674/00L000; 

- Een huis in de Salamanderstraat 20 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 

8, sectie H, nr. 44808H0674/00M000; 

- Een tuin in de Salamanderstraat in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 8, 

sectie H, nr. 44808H0674/00R000; 

- Een gebouw in de Salamanderstraat 1/11 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 8, sectie H, nr. 44808H0675/00C000; 

- Een gebouw in de Salamanderstraat 13/23 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 8, sectie H, nr. 44808H0675/00D000; 

- Een gebouw in de Salamanderstraat 25/35 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 8, sectie H, nr. 44808H0675/00E000; 

- Een gebouw in de Salamanderstraat 37/47 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 8, sectie H, nr. 44808H0675/00F000; 

- Een gebouw in de Kikvorsstraat 208/218 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 8, sectie H, nr. 44808H0675/00G000; 

- Een gebouw in de Kikvorsstraat 196/206 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 8, sectie H, nr. 44808H0675/00H000; 

- Een gebouw in de Kikvorsstraat 184/194 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 8, sectie H, nr. 44808H0675/00K000; 

- Een gebouw in de Kikvorsstraat 172/182 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 8, sectie H, nr. 44808H0675/00L000; 

- Een gebouw in de Kikvorsstraat 160/170 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 8, sectie H, nr. 44808H0675/00M000; 

- Een gebouw in de Kikvorsstraat 148/158 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 8, sectie H, nr. 44808H0675/00N000; 

- Een gebouw in de Kikvorsstraat 136/146 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 8, sectie H, nr. 44808H0675/00P000; 

- Een garage in de Kikvorsstraat 194/196+ in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 8, sectie H, nr. 44808H0675/00R000; 

- Een tuin in de Kikvorsstraat in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 8, sectie 

H, nr. 44808H0676/00B000; 

- Een gebouw in de Kikvorsstraat 124/134 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 8, sectie H, nr. 44808H0677/00A002; 

- Een gebouw in de Kikvorsstraat 112/122 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 8, sectie H, nr. 44808H0677/00B002; 

- Een gebouw in de Kikvorsstraat 100/110 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 8, sectie H, nr. 44808H0677/00C002; 
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- Een tuin in de Kikvorsstraat in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 8, sectie 

H, nr. 44808H0677/00E002; 

- Een gebouw in de Nekkersberglaan 18/280 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 9, sectie I, nr. 44809I0069/00G000 met een oppervlakte van ongeveer 994 m2;  

- Een gebouw in de Staakskenstraat 45/47 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 10, sectie K, nr. 44810K0414/00E000 met een oppervlakte van ongeveer 3.732 m2;  

- Een gebouw in de Alois Joosstraat 10 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 

10, sectie K, nr. 44810K0258/00N000 met een oppervlakte van ongeveer 1.086 m2;  

- Een gebouw op het Wittekaproenenplein 1/15 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 10, sectie K, nr. 44810K0071/00T003 met een oppervlakte van ongeveer 1155 m2; 

- Een huis in de Hoppestraat 20 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 10, 

sectie K, nr. 44810K0169/00X008 met een oppervlakte van ongeveer 199 m2; 

- Een weg in de Radijsstraat in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 10, sectie 

K, nr. 44810K0169/00G010 met een oppervlakte van ongeveer 70 m2; 

- Een weg in de Grensstraat in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 10, sectie 

K, nr. 44810K0169/00H011 met een oppervlakte van ongeveer 24 m2; 

- Een huis in de Grensstraat 34 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 10, 

sectie K, nr. 44810K0369/00R000 met een oppervlakte van ongeveer 3 m2; 

- Een huis in de Grensstraat 36 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 10, 

sectie K, nr. 44810K0369/00T000 met een oppervlakte van ongeveer 3 m2; 

- Een huis in de Grensstraat 42 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 10, 

sectie K, nr. 44810K0369/00V000 met een oppervlakte van ongeveer 3 m2; 

- Een huis in de Grensstraat 44 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 10, 

sectie K, nr. 44810K0369/00X000 met een oppervlakte van ongeveer 3 m2; 

- Een huis in de Grensstraat 48 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 10, 

sectie K, nr. 44810K0369/00Z000 met een oppervlakte van ongeveer 3 m2; 

- Een huis in de Grensstraat 54 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 10, 

sectie K, nr. 44810K0369/00B002 met een oppervlakte van ongeveer 3 m2; 

- Een huis in de Grensstraat 56 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 10, 

sectie K, nr. 44810K0369/00D002 met een oppervlakte van ongeveer 3 m2; 

- Een huis in de Grensstraat 62 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 10, 

sectie K, nr. 44810K0369/00F002 met een oppervlakte van ongeveer 3 m2; 

- Een huis in de Grensstraat 64 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 10, 

sectie K, nr. 44810K0369/00H002 met een oppervlakte van ongeveer 3 m2; 

- Een huis in de Grensstraat 50 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 10, 

sectie K, nr. 44810K0369/00F003 met een oppervlakte van ongeveer 206 m2; 

- Een huis in de Grensstraat 52 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 10, 

sectie K, nr. 44810K0369/00G003 met een oppervlakte van ongeveer 86 m2; 

- Een huis in de Grensstraat 58 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 10, 

sectie K, nr. 44810K0369/00H003 met een oppervlakte van ongeveer 92 m2; 

- Een huis in de Grensstraat 60 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 10, 

sectie K, nr. 44810K0369/00K003 met een oppervlakte van ongeveer 106 m2; 

- Een huis in de Grensstraat 66 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 10, 

sectie K, nr. 44810K0369/00L003 met een oppervlakte van ongeveer 197 m2; 

- Een huis in de Grensstraat 38 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 10, 

sectie K, nr. 44810K0369/00M003 met een oppervlakte van ongeveer 94 m2; 

- Een huis in de Grensstraat 46 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 10, 

sectie K, nr. 44810K0369/00N003 met een oppervlakte van ongeveer 149 m2; 

- Een huis in de Grensstraat 32 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 10, 

sectie K, nr. 44810K0369/00S003 met een oppervlakte van ongeveer 130 m2; 

- Een huis in de Grensstraat 40 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 10, 

sectie K, nr. 44810K0369/00T003 met een oppervlakte van ongeveer 95 m2; 

- Een bouwgrond in de Hogeweg in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 12, 

sectie M, nr. 44812M0006/00P000; 
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- Een bouwgrond in de Ijzertijdweg lot 128 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 12, sectie M, nr. 44812M0195/00Y000; 

- Een bouwgrond in de Ijzertijdweg lot 127 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 12, sectie M, nr. 44812M0195/00X000; 

- Een bouwgrond in de Ijzertijdweg lot 126 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 12, sectie M, nr. 44812M0195/00W000; 

- Een bouwgrond in de Ijzertijdweg lot 125 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 12, sectie M, nr. 44812M0195/00V000; 

- Een bouwgrond in de Ijzertijdweg lot 124 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 12, sectie M, nr. 44812M0195/00T000; 

- Een bouwgrond in de Ijzertijdweg lot 123 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 12, sectie M, nr. 44812M0195/00S000; 

- Een bouwgrond in de Ijzertijdweg lot 122 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 12, sectie M, nr. 44812M0195/00R000; 

- Een bouwgrond in de Ijzertijdweg lot 129 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 12, sectie M, nr. 44812M0195/00Z000; 

- Een grond in de Ijzertijdweg lot A.10.3 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 12, sectie M, nr. 44812M0006/00D002; 

- Een bouwgrond op het Fibulaplein lot A.4.1 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 12, sectie M, nr. 44812M0042/00M004; 

- Een grond op het Fibulaplein lot A.4.3 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 

12, sectie M, nr. 44812M0194/00L005; 

- Een grond op het Fibulaplein lot A.4.2 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 

12, sectie M, nr. 44812M0042/00V003; 

- Een grond in de Ijzertijdweg lot A.10.2 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 12, sectie M, nr. 44812M0006/00C002; 

- Een gebouw in het Koningsdal 14/22C in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0921/00W000 met een oppervlakte van ongeveer 297 m2; 

- Een gebouw in de Politieke Gevangenenlaan 69/77 in Gent gekend ter kadaster onder nummer 

Gent, afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0685/00G013 met een oppervlakte van ongeveer 586 

m2; 

- Een gebouw in de Politieke Gevangenenlaan 79/87 in Gent gekend ter kadaster onder nummer 

Gent, afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0685/00F013 met een oppervlakte van ongeveer 619 m2; 

- Een appartement in de Brugsesteenweg 311 (privatief nummer 1) in Gent gekend ter kadaster 

onder nummer Gent, afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0859/00M010 met een oppervlakte van 

ongeveer 0 m2; 

- Een appartement in de Brugsesteenweg 311 (privatief nummer 4) in Gent gekend ter kadaster 

onder nummer Gent, afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0859/00M010 met een oppervlakte van 

ongeveer 0 m2; 

- Een appartement in de Brugsesteenweg 311 (privatief nummer 5) in Gent gekend ter kadaster 

onder nummer Gent, afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0859/00M010 met een oppervlakte van 

ongeveer 0 m2; 

- Een appartement in de Brugsesteenweg 311 (privatief nummer 2) in Gent gekend ter kadaster 

onder nummer Gent, afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0859/00M010 met een oppervlakte van 

ongeveer 0 m2; 

- Een appartement in de Brugsesteenweg 311 (privatief nummer 3) in Gent gekend ter kadaster 

onder nummer Gent, afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0859/00M010 met een oppervlakte van 

ongeveer 0 m2; 

- Een kelder in de Brugsesteenweg 311 (privatief nummer 8) in Gent gekend ter kadaster onder 

nummer Gent, afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0859/00M010 met een oppervlakte van 

ongeveer 0 m2; 

- Een kelder in de Brugsesteenweg 311 (privatief nummer 9) in Gent gekend ter kadaster onder 

nummer Gent, afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0859/00M010 met een oppervlakte van 

ongeveer 0 m2; 
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- Een kelder in de Brugsesteenweg 311 (privatief nummer 6) in Gent gekend ter kadaster onder 

nummer Gent, afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0859/00M010 met een oppervlakte van 

ongeveer 0 m2; 

- Een kelder in de Brugsesteenweg 311 (privatief nummer 7) in Gent gekend ter kadaster onder 

nummer Gent, afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0859/00M010 met een oppervlakte van 

ongeveer 0 m2; 

- Een kelder in de Brugsesteenweg 311 (privatief nummer 10) in Gent gekend ter kadaster onder 

nummer Gent, afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0859/00M010 met een oppervlakte van 

ongeveer 0 m2; 

- Algemene delen in de Brugsesteenweg 311 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0859/00M010 met een oppervlakte van ongeveer 202 m2; 

- Een huis in de Hulstboomstraat 29 (privatief nummer 1) in Gent gekend ter kadaster onder 

nummer Gent, afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0596/00N005 met een oppervlakte van 

ongeveer 0 m2; 

- Een huis in de Hulstboomstraat 27 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 

16, sectie K, nr. 44816K0596/00N005 met een oppervlakte van ongeveer 77 m2; 

- Een gebouw in de Hulstboomstraat 33 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 

16, sectie K, nr. 44816K0596/00P005 met een oppervlakte van ongeveer 143 m2; 

- Een gebouw in de Hulstboomstraat 31 (privatief nummer 1) in Gent gekend ter kadaster onder 

nummer Gent, afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0596/00P005 met een oppervlakte van ongeveer 

0 m2; 

- Een gebouw in de Hulstboomstraat 35 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 

16, sectie K, nr. 44816K0596/00R005 met een oppervlakte van ongeveer 123 m2; 

- Een appartement in de Nekkersputstraat 89/002 (privatief nummer 12) in Gent gekend ter 

kadaster onder nummer Gent, afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0888/00M002 met een 

oppervlakte van ongeveer 0 m2; 

- Een appartement in de Nekkersputstraat 89/003 (privatief nummer 13) in Gent gekend ter 

kadaster onder nummer Gent, afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0888/00M002 met een 

oppervlakte van ongeveer 0 m2; 

- Een appartement in de Nekkersputstraat 87/006 (privatief nummer 10) in Gent gekend ter 

kadaster onder nummer Gent, afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0888/00M002 met een 

oppervlakte van ongeveer 0 m2; 

- Een appartement in de Nekkersputstraat 89/001 (privatief nummer 11) in Gent gekend ter 

kadaster onder nummer Gent, afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0888/00M002 met een 

oppervlakte van ongeveer 0 m2; 

- Een appartement in de Nekkersputstraat 87/004 (privatief nummer 8) in Gent gekend ter 

kadaster onder nummer Gent, afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0888/00M002 met een 

oppervlakte van ongeveer 0 m2; 

- Een appartement in de Nekkersputstraat 87/005 (privatief nummer 9) in Gent gekend ter 

kadaster onder nummer Gent, afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0888/00M002 met een 

oppervlakte van ongeveer 0 m2; 

- Een appartement in de Nekkersputstraat 87/002 (privatief nummer 6) in Gent gekend ter 

kadaster onder nummer Gent, afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0888/00M002 met een 

oppervlakte van ongeveer 0 m2; 

- Een appartement in de Nekkersputstraat 87/003 (privatief nummer 7) in Gent gekend ter 

kadaster onder nummer Gent, afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0888/00M002 met een 

oppervlakte van ongeveer 0 m2; 

- Een appartement in de Nekkersputstraat 85 (privatief nummer 4) in Gent gekend ter kadaster 

onder nummer Gent, afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0888/00M002 met een oppervlakte van 

ongeveer 0 m2; 

- Een appartement in de Nekkersputstraat 87/001 (privatief nummer 5) in Gent gekend ter 

kadaster onder nummer Gent, afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0888/00M002 met een 

oppervlakte van ongeveer 0 m2; 
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- Een appartement in de Nekkersputstraat 81 (privatief nummer 2) in Gent gekend ter kadaster 

onder nummer Gent, afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0888/00M002 met een oppervlakte van 

ongeveer 0 m2; 

- Een appartement in de Nekkersputstraat 83 (privatief nummer 3) in Gent gekend ter kadaster 

onder nummer Gent, afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0888/00M002 met een oppervlakte van 

ongeveer 0 m2; 

- Algemene delen in de Nekkersputstraat 81 (privatief nummer 1) in Gent gekend ter kadaster 

onder nummer Gent, afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0888/00M002 met een oppervlakte van 

ongeveer 4065 m2; 

- Een gebouw in de Nekkersputstraat 87/603 (privatief nummer 44) in Gent gekend ter kadaster 

onder nummer Gent, afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0888/00M002 met een oppervlakte van 

ongeveer 0 m2; 

- Een gebouw in de Nekkersputstraat 87/604 (privatief nummer 45) in Gent gekend ter kadaster 

onder nummer Gent, afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0888/00M002 met een oppervlakte van 

ongeveer 0 m2; 

- Een gebouw in de Nekkersputstraat 87/601 (privatief nummer 42) in Gent gekend ter kadaster 

onder nummer Gent, afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0888/00M002 met een oppervlakte van 

ongeveer 0 m2; 

- Een gebouw in de Nekkersputstraat 87/602 (privatief nummer 43) in Gent gekend ter kadaster 

onder nummer Gent, afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0888/00M002 met een oppervlakte van 

ongeveer 0 m2; 

- Een gebouw in de Nekkersputstraat 89/310 (privatief nummer 40) in Gent gekend ter kadaster 

onder nummer Gent, afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0888/00M002 met een oppervlakte van 

ongeveer 0 m2; 

- Een gebouw in de Nekkersputstraat 89/311 (privatief nummer 41) in Gent gekend ter kadaster 

onder nummer Gent, afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0888/00M002 met een oppervlakte van 

ongeveer 0 m2; 

- Een gebouw in de Nekkersputstraat 89/308 (privatief nummer 38) in Gent gekend ter kadaster 

onder nummer Gent, afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0888/00M002 met een oppervlakte van 

ongeveer 0 m2; 

- Een gebouw in de Nekkersputstraat 89/309 (privatief nummer 39) in Gent gekend ter kadaster 

onder nummer Gent, afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0888/00M002 met een oppervlakte van 

ongeveer 0 m2; 

- Een gebouw in de Nekkersputstraat 89/306 (privatief nummer 36) in Gent gekend ter kadaster 

onder nummer Gent, afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0888/00M002 met een oppervlakte van 

ongeveer 0 m2; 

- Een gebouw in de Nekkersputstraat 89/307 (privatief nummer 37) in Gent gekend ter kadaster 

onder nummer Gent, afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0888/00M002 met een oppervlakte van 

ongeveer 0 m2; 

- Een gebouw in de Nekkersputstraat 89/304 (privatief nummer 34) in Gent gekend ter kadaster 

onder nummer Gent, afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0888/00M002 met een oppervlakte van 

ongeveer 0 m2; 

- Een gebouw in de Nekkersputstraat 89/305 (privatief nummer 35) in Gent gekend ter kadaster 

onder nummer Gent, afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0888/00M002 met een oppervlakte van 

ongeveer 0 m2; 

- Een gebouw in de Nekkersputstraat 89/302 (privatief nummer 32) in Gent gekend ter kadaster 

onder nummer Gent, afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0888/00M002 met een oppervlakte van 

ongeveer 0 m2; 

- Een gebouw in de Nekkersputstraat 89/303 (privatief nummer 33) in Gent gekend ter kadaster 

onder nummer Gent, afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0888/00M002 met een oppervlakte van 

ongeveer 0 m2; 

- Een gebouw in de Nekkersputstraat 87/311 (privatief nummer 30) in Gent gekend ter kadaster 

onder nummer Gent, afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0888/00M002 met een oppervlakte van 

ongeveer 0 m2; 
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- Een gebouw in de Nekkersputstraat 89/301 (privatief nummer 31) in Gent gekend ter kadaster 

onder nummer Gent, afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0888/00M002 met een oppervlakte van 

ongeveer 0 m2; 

- Een gebouw in de Nekkersputstraat 87/309 (privatief nummer 28) in Gent gekend ter kadaster 

onder nummer Gent, afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0888/00M002 met een oppervlakte van 

ongeveer 0 m2; 

- Een gebouw in de Nekkersputstraat 87/310 (privatief nummer 29) in Gent gekend ter kadaster 

onder nummer Gent, afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0888/00M002 met een oppervlakte van 

ongeveer 0 m2; 

- Een gebouw in de Nekkersputstraat 87/307 (privatief nummer 26) in Gent gekend ter kadaster 

onder nummer Gent, afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0888/00M002 met een oppervlakte van 

ongeveer 0 m2; 

- Een gebouw in de Nekkersputstraat 87/308 (privatief nummer 27) in Gent gekend ter kadaster 

onder nummer Gent, afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0888/00M002 met een oppervlakte van 

ongeveer 0 m2; 

- Een gebouw in de Nekkersputstraat 87/305 (privatief nummer 24) in Gent gekend ter kadaster 

onder nummer Gent, afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0888/00M002 met een oppervlakte van 

ongeveer 0 m2; 

- Een gebouw in de Nekkersputstraat 87/306 (privatief nummer 25) in Gent gekend ter kadaster 

onder nummer Gent, afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0888/00M002 met een oppervlakte van 

ongeveer 0 m2; 

- Een gebouw in de Nekkersputstraat 87/303 (privatief nummer 22) in Gent gekend ter kadaster 

onder nummer Gent, afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0888/00M002 met een oppervlakte van 

ongeveer 0 m2; 

- Een gebouw in de Nekkersputstraat 87/304 (privatief nummer 23) in Gent gekend ter kadaster 

onder nummer Gent, afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0888/00M002 met een oppervlakte van 

ongeveer 0 m2; 

- Een gebouw in de Nekkersputstraat 87/301 (privatief nummer 20) in Gent gekend ter kadaster 

onder nummer Gent, afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0888/00M002 met een oppervlakte van 

ongeveer 0 m2; 

- Een gebouw in de Nekkersputstraat 87/302 (privatief nummer 21) in Gent gekend ter kadaster 

onder nummer Gent, afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0888/00M002 met een oppervlakte van 

ongeveer 0 m2; 

- Een gebouw in de Nekkersputstraat 93 (privatief nummer 18) in Gent gekend ter kadaster onder 

nummer Gent, afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0888/00M002 met een oppervlakte van 

ongeveer 0 m2; 

- Een gebouw in de Nekkersputstraat 95 (privatief nummer 19) in Gent gekend ter kadaster onder 

nummer Gent, afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0888/00M002 met een oppervlakte van 

ongeveer 0 m2; 

- Een gebouw in de Nekkersputstraat 89/006 (privatief nummer 16) in Gent gekend ter kadaster 

onder nummer Gent, afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0888/00M002 met een oppervlakte van 

ongeveer 0 m2; 

- Een gebouw in de Nekkersputstraat 91 (privatief nummer 17) in Gent gekend ter kadaster onder 

nummer Gent, afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0888/00M002 met een oppervlakte van 

ongeveer 0 m2; 

- Een gebouw in de Nekkersputstraat 80/004 (privatief nummer 14) in Gent gekend ter kadaster 

onder nummer Gent, afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0888/00M002 met een oppervlakte van 

ongeveer 0 m2; 

- Een gebouw in de Nekkersputstraat 89/005 (privatief nummer 15) in Gent gekend ter kadaster 

onder nummer Gent, afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0888/00M002 met een oppervlakte van 

ongeveer 0 m2; 

- Een kelder in de Nekkersputstraat 87 (privatief nummer 58) in Gent gekend ter kadaster onder 

nummer Gent, afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0888/00M002 met een oppervlakte van 

ongeveer 0 m2; 
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- Parkeerplaatsen in de Nekkersputstraat 87 (privatief nummer 57) in Gent gekend ter kadaster 

onder nummer Gent, afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0888/00M002 met een oppervlakte van 

ongeveer 0 m2; 

- Een gebouw in de Nekkersputstraat 89/607 (privatief nummer 56) in Gent gekend ter kadaster 

onder nummer Gent, afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0888/00M002 met een oppervlakte van 

ongeveer 0 m2; 

- Een gebouw in de Nekkersputstraat 89/608 (privatief nummer 57) in Gent gekend ter kadaster 

onder nummer Gent, afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0888/00M002 met een oppervlakte van 

ongeveer 0 m2; 

- Een gebouw in de Nekkersputstraat 89/605 (privatief nummer 54) in Gent gekend ter kadaster 

onder nummer Gent, afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0888/00M002 met een oppervlakte van 

ongeveer 0 m2; 

- Een gebouw in de Nekkersputstraat 89/606 (privatief nummer 55) in Gent gekend ter kadaster 

onder nummer Gent, afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0888/00M002 met een oppervlakte van 

ongeveer 0 m2; 

- Een gebouw in de Nekkersputstraat 89/603 (privatief nummer 52) in Gent gekend ter kadaster 

onder nummer Gent, afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0888/00M002 met een oppervlakte van 

ongeveer 0 m2; 

- Een gebouw in de Nekkersputstraat 89/604 (privatief nummer 53) in Gent gekend ter kadaster 

onder nummer Gent, afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0888/00M002 met een oppervlakte van 

ongeveer 0 m2; 

- Een gebouw in de Nekkersputstraat 89/601 (privatief nummer 50) in Gent gekend ter kadaster 

onder nummer Gent, afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0888/00M002 met een oppervlakte van 

ongeveer 0 m2; 

- Een gebouw in de Nekkersputstraat 89/602 (privatief nummer 51) in Gent gekend ter kadaster 

onder nummer Gent, afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0888/00M002 met een oppervlakte van 

ongeveer 0 m2; 

- Een gebouw in de Nekkersputstraat 87/607 (privatief nummer 48) in Gent gekend ter kadaster 

onder nummer Gent, afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0888/00M002 met een oppervlakte van 

ongeveer 0 m2; 

- Een gebouw in de Nekkersputstraat 87/608 (privatief nummer 49) in Gent gekend ter kadaster 

onder nummer Gent, afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0888/00M002 met een oppervlakte van 

ongeveer 0 m2; 

- Een gebouw in de Nekkersputstraat 87/605 (privatief nummer 46) in Gent gekend ter kadaster 

onder nummer Gent, afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0888/00M002 met een oppervlakte van 

ongeveer 0 m2; 

- Een gebouw in de Nekkersputstraat 87/606 (privatief nummer 47) in Gent gekend ter kadaster 

onder nummer Gent, afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0888/00M002 met een oppervlakte van 

ongeveer 0 m2; 

- Een gebouw in de Goudvinkstraat 199/223 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0474/00H003 met een oppervlakte van ongeveer 244 m2; 

- Een koer in de Goudvinkstraat in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 16, 

sectie K, nr. 44816K0474/00V003 met een oppervlakte van ongeveer 489 m2; 

- Een gebouw in de Lijsterstraat 19/57 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 

16, sectie K, nr. 44816K0474/00W003 met een oppervlakte van ongeveer 423 m2; 

- Een gebouw in de Kastanjestraat 90 (privatief nummer 1) in Gent gekend ter kadaster onder 

nummer Gent, afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0596/00R004;  

- Een gebouw in de Kastanjestraat 88 (privatief nummer 1) in Gent gekend ter kadaster onder 

nummer Gent, afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0596/00S004;  

- Een huis in de Acaciastraat 12A in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 16, 

sectie K, nr. 44816K0596/00F005;  

- Een huis in de Acaciastraat 12B in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 16, 

sectie K, nr. 44816K0596/00G005;  

- Een huis in de Acaciastraat 12C (privatief nummer 1) in Gent gekend ter kadaster onder nummer 

Gent, afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0596/00G005;  
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- Een bebouwde oppervlakte in de Acaciastraat 14/20G (privatief nummer 1) in Gent gekend ter 

kadaster onder nummer Gent, afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0596/00H005;  

- Private delen in de Acaciastraat 20A (privatief nummer 2) in Gent gekend ter kadaster onder 

nummer Gent, afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0596/00H005;  

- Private delen in de Acaciastraat 20B (privatief nummer 3) in Gent gekend ter kadaster onder 

nummer Gent, afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0596/00H005;  

- Private delen in de Acaciastraat 20C (privatief nummer 4) in Gent gekend ter kadaster onder 

nummer Gent, afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0596/00H005;  

- Private delen in de Acaciastraat 20D (privatief nummer 5) in Gent gekend ter kadaster onder 

nummer Gent, afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0596/00H005;  

- Private delen in de Acaciastraat 20E (privatief nummer 6) in Gent gekend ter kadaster onder 

nummer Gent, afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0596/00H005;  

- Private delen in de Acaciastraat 20F (privatief nummer 7) in Gent gekend ter kadaster onder 

nummer Gent, afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0596/00H005;  

- Private delen in de Acaciastraat 20G (privatief nummer 8) in Gent gekend ter kadaster onder 

nummer Gent, afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0596/00H005;  

- Private delen in de Acaciastraat 14A (privatief nummer 9) in Gent gekend ter kadaster onder 

nummer Gent, afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0596/00H005;  

- Private delen in de Acaciastraat 14B (privatief nummer 10) in Gent gekend ter kadaster onder 

nummer Gent, afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0596/00H005;  

- Private delen in de Acaciastraat 14C (privatief nummer 11) in Gent gekend ter kadaster onder 

nummer Gent, afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0596/00H005;  

- Private delen in de Acaciastraat 16A (privatief nummer 12) in Gent gekend ter kadaster onder 

nummer Gent, afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0596/00H005;  

- Private delen in de Acaciastraat 16B (privatief nummer 13) in Gent gekend ter kadaster onder 

nummer Gent, afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0596/00H005;  

- Private delen in de Acaciastraat 16C (privatief nummer 14) in Gent gekend ter kadaster onder 

nummer Gent, afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0596/00H005;  

- Private delen in de Acaciastraat 18A (privatief nummer 15) in Gent gekend ter kadaster onder 

nummer Gent, afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0596/00H005;  

- Private delen in de Acaciastraat 18B (privatief nummer 16) in Gent gekend ter kadaster onder 

nummer Gent, afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0596/00H005;  

- Private delen in de Acaciastraat 18C (privatief nummer 17) in Gent gekend ter kadaster onder 

nummer Gent, afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0596/00H005;  

- Private delen in de Acaciastraat 18D (privatief nummer 18) in Gent gekend ter kadaster onder 

nummer Gent, afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0596/00H005;  

- Private delen in de Acaciastraat 14/20G (privatief nummer 19) in Gent gekend ter kadaster onder 

nummer Gent, afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0596/00H005;  

- Private delen in de Acaciastraat 14/20G (privatief nummer 20) in Gent gekend ter kadaster onder 

nummer Gent, afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0596/00H005;  

- Private delen in de Acaciastraat 14/20G (privatief nummer 21) in Gent gekend ter kadaster onder 

nummer Gent, afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0596/00H005;  

- Private delen in de Acaciastraat 14/20G (privatief nummer 22) in Gent gekend ter kadaster onder 

nummer Gent, afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0596/00H005;  

- Private delen in de Acaciastraat 14/20G (privatief nummer 19) in Gent gekend ter kadaster onder 

nummer Gent, afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0596/00H005;  

- Private delen in de Acaciastraat 14/20G (privatief nummer 23) in Gent gekend ter kadaster onder 

nummer Gent, afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0596/00H005;  

- Private delen in de Acaciastraat 14/20G (privatief nummer 24) in Gent gekend ter kadaster onder 

nummer Gent, afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0596/00H005;  

- Private delen in de Acaciastraat 14/20G (privatief nummer 25) in Gent gekend ter kadaster onder 

nummer Gent, afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0596/00H005;  

- Private delen in de Acaciastraat 14/20G (privatief nummer 26) in Gent gekend ter kadaster onder 

nummer Gent, afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0596/00H005;  
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- Private delen in de Acaciastraat 14/20G (privatief nummer 27) in Gent gekend ter kadaster onder 

nummer Gent, afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0596/00H005;  

- Private delen in de Acaciastraat 14/20G (privatief nummer 28) in Gent gekend ter kadaster onder 

nummer Gent, afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0596/00H005;  

- Private delen in de Acaciastraat 14/20G (privatief nummer 29) in Gent gekend ter kadaster onder 

nummer Gent, afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0596/00H005;  

- Private delen in de Acaciastraat 14/20G (privatief nummer 30) in Gent gekend ter kadaster onder 

nummer Gent, afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0596/00H005;  

- Private delen in de Acaciastraat 14/20G (privatief nummer 31) in Gent gekend ter kadaster onder 

nummer Gent, afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0596/00H005;  

- Private delen in de Acaciastraat 14/20G (privatief nummer 32) in Gent gekend ter kadaster onder 

nummer Gent, afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0596/00H005;  

- Private delen in de Acaciastraat 14/20G (privatief nummer 33) in Gent gekend ter kadaster onder 

nummer Gent, afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0596/00H005;  

- Private delen in de Acaciastraat 14/20G (privatief nummer 34) in Gent gekend ter kadaster onder 

nummer Gent, afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0596/00H005;  

- Private delen in de Acaciastraat 14/20G (privatief nummer 35) in Gent gekend ter kadaster onder 

nummer Gent, afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0596/00H005;  

- Private delen in de Acaciastraat 14/20G (privatief nummer 36 in Gent gekend ter kadaster onder 

nummer Gent, afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0596/00H005;  

- Private delen in de Acaciastraat 14/20G (privatief nummer 37) in Gent gekend ter kadaster onder 

nummer Gent, afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0596/00H005;  

- Private delen in de Acaciastraat 14/20G (privatief nummer 38) in Gent gekend ter kadaster onder 

nummer Gent, afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0596/00H005;  

- Private delen in de Acaciastraat 14/20G (privatief nummer 39) in Gent gekend ter kadaster onder 

nummer Gent, afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0596/00H005;  

- Private delen in de Acaciastraat 14/20G (privatief nummer 40) in Gent gekend ter kadaster onder 

nummer Gent, afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0596/00H005;  

- Private delen in de Acaciastraat 14/20G (privatief nummer 41) in Gent gekend ter kadaster onder 

nummer Gent, afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0596/00H005;  

- Private delen in de Acaciastraat 14/20G (privatief nummer 42) in Gent gekend ter kadaster onder 

nummer Gent, afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0596/00H005;  

- Private delen in de Acaciastraat 14/20G (privatief nummer 43) in Gent gekend ter kadaster onder 

nummer Gent, afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0596/00H005;  

- Private delen in de Acaciastraat 14/20G (privatief nummer 44) in Gent gekend ter kadaster onder 

nummer Gent, afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0596/00H005;  

- Private delen in de Acaciastraat 14/20G (privatief nummer 45) in Gent gekend ter kadaster onder 

nummer Gent, afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0596/00H005;  

- Private delen in de Acaciastraat 14/20G (privatief nummer 46 in Gent gekend ter kadaster onder 

nummer Gent, afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0596/00H005;  

- Private delen in de Acaciastraat 14/20G (privatief nummer 47) in Gent gekend ter kadaster onder 

nummer Gent, afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0596/00H005;  

- Private delen in de Acaciastraat 14/20G (privatief nummer 48) in Gent gekend ter kadaster onder 

nummer Gent, afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0596/00H005;  

- Private delen in de Acaciastraat 14/20G (privatief nummer 49) in Gent gekend ter kadaster onder 

nummer Gent, afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0596/00H005;  

- Een huis in de Acaciastraat 22A in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 16, 

sectie K, nr. 44816K0596/00K005;  

- Een huis in de Acaciastraat 22A in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 16, 

sectie K, nr. 44816K0596/00K005;  

- Een huis in de Acaciastraat 22C (privatief nummer 1) in Gent gekend ter kadaster onder nummer 

Gent, afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0596/00K005;  

- Een huis in de Acaciastraat 22B in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 16, 

sectie K, nr. 44816K0596/00K005;  
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- Een huis in de Kastanjestraat 25 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 16, 

sectie K, nr. 44816K0596/00M005; 

- Een huis in de Kastanjestraat 36A in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 16, 

sectie K, nr. 44816K0596/00S005; 

- Een huis in de Kastanjestraat 36B in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 16, 

sectie K, nr. 44816K0596/00T005; 

- Een gebouw in de Leiekaai 255/316 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 

16, sectie K, nr. 44816K0653/00M000 met een oppervlakte van ongeveer 846 m2; 

- Een gebouw in de Leiekaai 181/254 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 

16, sectie K, nr. 44816K0653/00N000 met een oppervlakte van ongeveer 1.229 m2; 

- Een gebouw in de Leiekaai 108/180 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 

16, sectie K, nr. 44816K0653/00P000 met een oppervlakte van ongeveer 1.220 m2; 

- Een gebouw in de Leiekaai 34/107 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 

16, sectie K, nr. 44816K0653/00R000 met een oppervlakte van ongeveer 1.229 m2; 

- Een elektrische cabine in de Leiekaai 34+ in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0653/00S000 met een oppervlakte van ongeveer 58 m2; 

- Een garage in de Leiekaai 181/315+ in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 

16, sectie K, nr. 44816K0653/00V000 met een oppervlakte van ongeveer 2.004 m2; 

- Een garage in de Leiekaai 34/180+ in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 

16, sectie K, nr. 44816K0653/00V000 met een oppervlakte van ongeveer 1.841 m2; 

- Een bouwgrond in de Leiekaai in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 16, 

sectie K, nr. 44816K0653/00X000 met een oppervlakte van ongeveer 15.775 m2; 

- Een garage in de Vlasgaardstraat 52+ in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 

16, sectie K, nr. 44816K0660/00Z000 met een oppervlakte van ongeveer 517 m2; 

- Een kantoorgebouw in de Leiekaai 340 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0679/00S002 met een oppervlakte van ongeveer 453 m2; 

- Een huis in de Ramskapellelaan 1 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 16, 

sectie K, nr. 44816K0939/00Z002 met een oppervlakte van ongeveer 250 m2; 

- Een huis in de Ramskapellelaan 3 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 16, 

sectie K, nr. 44816K0939/00A003 met een oppervlakte van ongeveer 141 m2; 

- Een huis in de Ramskapellelaan 5 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 16, 

sectie K, nr. 44816K0939/00B003 met een oppervlakte van ongeveer 150 m2; 

- Een huis in de Ramskapellelaan 7 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 16, 

sectie K, nr. 44816K0939/00C003 met een oppervlakte van ongeveer 116 m2; 

- Een huis in de Ramskapellelaan 9 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 16, 

sectie K, nr. 44816K0939/00D003 met een oppervlakte van ongeveer 271 m2; 

- Een woeste grond in de Ramskapellelaan in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0939/00E003 met een oppervlakte van ongeveer 115 m2; 

- Een huis in de Ramskapellelaan 11 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 

16, sectie K, nr. 44816K0939/00F003 met een oppervlakte van ongeveer 300 m2; 

- Een huis in de Ramskapellelaan 13 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 

16, sectie K, nr. 44816K0939/00G003 met een oppervlakte van ongeveer 165 m2; 

- Een huis in de Ramskapellelaan 15 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 

16, sectie K, nr. 44816K0939/00H003 met een oppervlakte van ongeveer 175 m2; 

- Een huis in de Ramskapellelaan 19 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 

16, sectie K, nr. 44816K0939/00K003 met een oppervlakte van ongeveer 240 m2; 

- Een weg in de Ontmijnersstraat in Gent gekend ter kadaster onder  nummer Gent, afdeling 16, 

sectie K, nr. 44816K0939/00L003 met een oppervlakte van ongeveer 70 m2; 

- Een huis in de Ontmijnersstraat 1 in Gent gekend ter kadaster onder  nummer Gent, afdeling 16, 

sectie K, nr. 44816K0939/00M003 met een oppervlakte van ongeveer 219 m2; 

- Een huis in de Ontmijnersstraat 3 in Gent gekend ter kadaster onder  nummer Gent, afdeling 16, 

sectie K, nr. 44816K0939/00N003 met een oppervlakte van ongeveer 92 m2; 

- Een huis in de Ontmijnersstraat 7 in Gent gekend ter kadaster onder  nummer Gent, afdeling 16, 

sectie K, nr. 44816K0939/00P003 met een oppervlakte van ongeveer 200 m2; 
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- Een huis in de Ontmijnersstraat 11 in Gent gekend ter kadaster onder  nummer Gent, afdeling 

16, sectie K, nr. 44816K0939/00R003 met een oppervlakte van ongeveer 135 m2; 

- Een huis in de Ontmijnersstraat 13 in Gent gekend ter kadaster onder  nummer Gent, afdeling 

16, sectie K, nr. 44816K0939/00S003 met een oppervlakte van ongeveer 120 m2; 

- Een huis in de Ontmijnersstraat 15 in Gent gekend ter kadaster onder  nummer Gent, afdeling 

16, sectie K, nr. 44816K0939/00T003 met een oppervlakte van ongeveer 330 m2; 

- Een huis in de Ramskapellelaan 21 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 

16, sectie K, nr. 44816K0939/00V003 met een oppervlakte van ongeveer 225 m2; 

- Een huis in de Ramskapellelaan 23 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 

16, sectie K, nr. 44816K0939/00W003 met een oppervlakte van ongeveer 128 m2; 

- Een huis in de Ramskapellelaan 25 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 

16, sectie K, nr. 44816K0939/00X003 met een oppervlakte van ongeveer 150 m2; 

- Een huis in de Ramskapellelaan 27 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 

16, sectie K, nr. 44816K0939/00Y003 met een oppervlakte van ongeveer 141 m2; 

- Een huis in de Ramskapellelaan 29 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 

16, sectie K, nr. 44816K0939/00Z003 met een oppervlakte van ongeveer 218 m2; 

- Een huis in de Ramskapellelaan 31 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 

16, sectie K, nr. 44816K0939/00A004 met een oppervlakte van ongeveer 278 m2; 

- Een huis in de Ramskapellelaan 33 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 

16, sectie K, nr. 44816K0939/00B004 met een oppervlakte van ongeveer 116 m2; 

- Een huis in de Ramskapellelaan 35 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 

16, sectie K, nr. 44816K0939/00C004 met een oppervlakte van ongeveer 235 m2; 

- Een huis in de Ramskapellelaan 37 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 

16, sectie K, nr. 44816K0939/00D004 met een oppervlakte van ongeveer 160 m2; 

- Een huis in de Ramskapellelaan 39 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 

16, sectie K, nr. 44816K0939/00E004 met een oppervlakte van ongeveer 322 m2; 

- Een huis in de Ramskapellelaan 44 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 

16, sectie K, nr. 44816K0939/00F004 met een oppervlakte van ongeveer 400 m2; 

- Een huis in de Ramskapellelaan 46 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 

16, sectie K, nr. 44816K0939/00G004 met een oppervlakte van ongeveer 200 m2; 

- Een huis in de Ramskapellelaan 48 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 

16, sectie K, nr. 44816K0939/00H004 met een oppervlakte van ongeveer 190 m2; 

- Een huis in de Ramskapellelaan 52 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 

16, sectie K, nr. 44816K0939/00K004 met een oppervlakte van ongeveer 190 m2; 

- Een huis in de Ramskapellelaan 54 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 

16, sectie K, nr. 44816K0939/00L004 met een oppervlakte van ongeveer 155 m2; 

- Een huis in de Luiklaan 45 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 16, sectie 

K, nr. 44816K0939/00P004 met een oppervlakte van ongeveer 180 m2; 

- Een huis in de Luiklaan 41 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 16, sectie 

K, nr. 44816K0939/00R004 met een oppervlakte van ongeveer 180 m2; 

- Een huis in de Luiklaan 39 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 16, sectie 

K, nr. 44816K0939/00S004 met een oppervlakte van ongeveer 180 m2; 

- Een huis in de Luiklaan 37 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 16, sectie 

K, nr. 44816K0939/00T004 met een oppervlakte van ongeveer 391 m2; 

- Een huis in de Ramskapellelaan 17 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 

16, sectie K, nr. 44816K0939/00B005 met een oppervlakte van ongeveer 140 m2; 

- Een huis in de Ontmijnersstraat 5 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 16, 

sectie K, nr. 44816K0939/00C005 met een oppervlakte van ongeveer 200 m2; 

- Een huis in de Ontmijnersstraat 9 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 16, 

sectie K, nr. 44816K0939/00D005 met een oppervlakte van ongeveer 92 m2; 

- Een huis in de Ontmijnersstraat 15 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 

16, sectie K, nr. 44816K0939/00E005 met een oppervlakte van ongeveer 81 m2; 

- Een huis in de Ramskapellelaan 50 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 

16, sectie K, nr. 44816K0939/00F005 met een oppervlakte van ongeveer 170 m2; 



37 

 

- Een huis in de Luiklaan 47 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 16, sectie 

K, nr. 44816K0939/00G005 met een oppervlakte van ongeveer 170 m2; 

- Een huis in de Luiklaan 43 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 16, sectie 

K, nr. 44816K0939/00H005 met een oppervlakte van ongeveer 190 m2; 

- Een huis in de Luiklaan 49 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 16, sectie 

K, nr. 44816K0939/00T005 met een oppervlakte van ongeveer 115 m2; 

- Een huis in de Ramskapellelaan 56 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 

16, sectie K, nr. 44816K0939/00V005 met een oppervlakte van ongeveer 115 m2; 

- Een huis in de Luiklaan 51 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 16, sectie 

K, nr. 44816K0939/00W005 met een oppervlakte van ongeveer 360 m2; 

- Een huis in de Kaarderijstraat 4 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 16, 

sectie K, nr. 44816K0679/00V002 met een oppervlakte van ongeveer 305 m2; 

- Een huis in de Kaarderijstraat 6 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 16, 

sectie K, nr. 44816K0679/00W002 met een oppervlakte van ongeveer 192 m2; 

- Een huis in de Kaarderijstraat 8 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 16, 

sectie K, nr. 44816K0679/00X002 met een oppervlakte van ongeveer 192 m2; 

- Een huis in de Kaarderijstraat 10 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 16, 

sectie K, nr. 44816K0679/00Y002 met een oppervlakte van ongeveer 192 m2; 

- Een huis in de Kaarderijstraat 12 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 16, 

sectie K, nr. 44816K0679/00Z002 met een oppervlakte van ongeveer 192 m2; 

- Een huis in de Kaarderijstraat 14 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 16, 

sectie K, nr. 44816K0679/00A003 met een oppervlakte van ongeveer 192 m2; 

- Een huis in de Kaarderijstraat 16 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 16, 

sectie K, nr. 44816K0679/00B003 met een oppervlakte van ongeveer 192 m2; 

- Een huis in de Kaarderijstraat 18 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 16, 

sectie K, nr. 44816K0679/00C003 met een oppervlakte van ongeveer 192 m2; 

- Een huis in de Kaarderijstraat 20 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 16, 

sectie K, nr. 44816K0679/00D003 met een oppervlakte van ongeveer 192 m2; 

- Een huis in de Kaarderijstraat 22 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 16, 

sectie K, nr. 44816K0679/00E003 met een oppervlakte van ongeveer 192 m2; 

- Een huis in de Kaarderijstraat 24 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 16, 

sectie K, nr. 44816K0679/00F003 met een oppervlakte van ongeveer 192 m2; 

- Een huis in de Politieke Gevangenenlaan 27/29 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0685/00R004 met een oppervlakte van ongeveer 21 m2; 

- Een huis in de Normandiëlaan 2 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 16, 

sectie K, nr. 44816K0685/00D005 met een oppervlakte van ongeveer 260 m2; 

- Een huis in de Wissemweg 2 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 16, 

sectie K, nr. 44816K0685/00E005 met een oppervlakte van ongeveer 280 m2; 

- Een huis in de Wissemweg 4 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 16, 

sectie K, nr. 44816K0685/00F005 met een oppervlakte van ongeveer 270 m2; 

- Een huis in de Politieke Gevangenenlaan 2 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0685/00G005 met een oppervlakte van ongeveer 300 m2; 

- Een huis in de Politieke Gevangenenlaan 4 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0685/00H005 met een oppervlakte van ongeveer 250 m2; 

- Een huis in de Politieke Gevangenenlaan 8 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0685/00K005 met een oppervlakte van ongeveer 250 m2; 

- Een huis in de Politieke Gevangenenlaan 10 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0685/00L005 met een oppervlakte van ongeveer 250 m2; 

- Een huis in de Politieke Gevangenenlaan 12 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0685/00M005 met een oppervlakte van ongeveer 270 m2; 

- Een huis in de Politieke Gevangenenlaan 14 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0685/00N005 met een oppervlakte van ongeveer 290 m2; 

- Een huis in de Politieke Gevangenenlaan 18 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0685/00P005 met een oppervlakte van ongeveer 330 m2; 
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- Een huis in de Politieke Gevangenenlaan 22 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0685/00R005 met een oppervlakte van ongeveer 225 m2; 

- Een huis in de Politieke Gevangenenlaan 24 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0685/00S005 met een oppervlakte van ongeveer 225 m2; 

- Een huis in de Politieke Gevangenenlaan 26 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0685/00T005 met een oppervlakte van ongeveer 225 m2; 

- Een huis in de Politieke Gevangenenlaan 30 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0685/00V005 met een oppervlakte van ongeveer 225 m2; 

- Een huis in de Politieke Gevangenenlaan 32 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0685/00W005 met een oppervlakte van ongeveer 230 m2; 

- Een huis in de Wissemweg 6 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 16, 

sectie K, nr. 44816K0685/00X005 met een oppervlakte van ongeveer 255 m2; 

- Een huis in de Wissemweg 8 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 16, 

sectie K, nr. 44816K0685/00Y005 met een oppervlakte van ongeveer 220 m2; 

- Een huis in de Wissemweg 10 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 16, 

sectie K, nr. 44816K0685/00Z005 met een oppervlakte van ongeveer 388 m2; 

- Een huis in de Politieke Gevangenenlaan 35/37 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0685/00L006 met een oppervlakte van ongeveer 21 m2; 

- Een huis in de Politieke Gevangenenlaan 6 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0685/00N006 met een oppervlakte van ongeveer 260 m2; 

- Een huis in de Politieke Gevangenenlaan 16 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0685/00P006 met een oppervlakte van ongeveer 310 m2; 

- Een huis in de Politieke Gevangenenlaan 20 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0685/00R006 met een oppervlakte van ongeveer 360 m2; 

- Een huis in de Politieke Gevangenenlaan 28 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0685/00S006 met een oppervlakte van ongeveer 225 m2; 

- Een woeste grond in de Politieke Gevangenenlaan in Gent gekend ter kadaster onder nummer 

Gent, afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0685/00F007 met een oppervlakte van ongeveer 202 m2; 

- Een huis in de Politieke Gevangenenlaan 39 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0685/00R007 met een oppervlakte van ongeveer 285 m2; 

- Een huis in de Politieke Gevangenenlaan 31 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0685/00T007 met een oppervlakte van ongeveer 178 m2; 

- Een huis in de Politieke Gevangenenlaan 25 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0685/00V007 met een oppervlakte van ongeveer 318 m2; 

- Een huis in de Politieke Gevangenenlaan 7 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0685/00A008 met een oppervlakte van ongeveer 207 m2; 

- Een huis in de Politieke Gevangenenlaan 5 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0685/00B008 met een oppervlakte van ongeveer 176 m2; 

- Een huis in de Politieke Gevangenenlaan 1 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, 

afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0685/00D008 met een oppervlakte van ongeveer 176 m2; 

- Een woeste grond in de Politieke Gevangenenlaan in Gent gekend ter kadaster onder nummer 

Gent, afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0685/00E008 met een oppervlakte van ongeveer 111 m2; 

- Een gebouw in de Politieke Gevangenenlaan 59/67 in Gent gekend ter kadaster onder nummer 

Gent, afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0685/00M008 met een oppervlakte van ongeveer 630 

m2; 

- Een gebouw in de Politieke Gevangenenlaan 49/57 in Gent gekend ter kadaster onder nummer 

Gent, afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0685/00N008 met een oppervlakte van ongeveer 566 

m2; 

- Een gebouw in de Politieke Gevangenenlaan 19/27 in Gent gekend ter kadaster onder nummer 

Gent, afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0685/00P008 met een oppervlakte van ongeveer 541 m2; 

- Een gebouw in de Politieke Gevangenenlaan 9/17 in Gent gekend ter kadaster onder nummer 

Gent, afdeling 16, sectie K, nr. 44816K0685/00R008 met een oppervlakte van ongeveer 392 

m2; 

- Een huis in de Maeswal 14 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 16, sectie 

K, nr. 44816K0859/00C006 met een oppervlakte van ongeveer 2 m2; 
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- Een huis in de Maeswal 16 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 16, sectie 

K, nr. 44816K0859/00D006 met een oppervlakte van ongeveer 200 m2; 

- Een huis in de Maeswal 10 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 16, sectie 

K, nr. 44816K0859/00E006 met een oppervlakte van ongeveer 217 m2; 

- Een huis in de Maeswal 12 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 16, sectie 

K, nr. 44816K0859/00F006 met een oppervlakte van ongeveer 2 m2; 

- Een huis in de Maeswal 8 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 16, sectie 

K, nr. 44816K0859/00G006 met een oppervlakte van ongeveer 213 m2; 

- Een huis in de Maeswal 6 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 16, sectie 

K, nr. 44816K0859/00H006 met een oppervlakte van ongeveer 2 m2; 

- Een huis in de Maeswal 4 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 16, sectie 

K, nr. 44816K0859/00K006 met een oppervlakte van ongeveer 2 m2; 

- Een huis in de Maeswal 2 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 16, sectie 

K, nr. 44816K0859/00M009 met een oppervlakte van ongeveer 201 m2; 

- Een huis in de Nekkerputstraat 61 in Gent gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 16, 

sectie K, nr. 44816K0888/00L002 met een oppervlakte van ongeveer 8 m2; 

- Een bouwgrond in de Nijverheidsstraat in Destelbergen, gekend ter kadaster onder nummer 

Destelbergen, afdeling 1, sectie A, nr. 44013A0833/00Z000; 

- Een weg in het Axminsterhof in Heusden gekend ter kadaster onder nummer Destelbergen, 

afdeling 4, Heusden, afdeling deelgemeente 1, sectie B, nr. 44028B0490/00X000; 

- Een huis in het Axminsterhof 11 in Heusden gekend ter kadaster onder nummer Destelbergen, 

afdeling 4, Heusden, afdeling deelgemeente 1, sectie B, nr. 44028B0490/00A002; 

- Een huis in het Axminsterhof 13 in Heusden gekend ter kadaster onder nummer Destelbergen, 

afdeling 4, Heusden, afdeling deelgemeente 1, sectie B, nr. 44028B0490/00B002; 

- Een gebouw in het Axminsterhof 15 in Heusden gekend ter kadaster onder nummer 

Destelbergen, afdeling 4, Heusden, afdeling deelgemeente 1, sectie B, nr. 44028B0490/00C002; 

- Een huis in het Axminsterhof 17 in Heusden gekend ter kadaster onder nummer Destelbergen, 

afdeling 4, Heusden, afdeling deelgemeente 1, sectie B, nr. 44028B0490/00D002; 

- Een huis in het Axminsterhof 19 in Heusden gekend ter kadaster onder nummer Destelbergen, 

afdeling 4, Heusden, afdeling deelgemeente 1, sectie B, nr. 44028B0490/00E002; 

- Een huis in het Axminsterhof 21 in Heusden gekend ter kadaster onder nummer Destelbergen, 

afdeling 4, Heusden, afdeling deelgemeente 1, sectie B, nr. 44028B0490/00F002; 

- Een huis in het Axminsterhof 23 in Heusden gekend ter kadaster onder nummer Destelbergen, 

afdeling 4, Heusden, afdeling deelgemeente 1, sectie B, nr. 44028B0490/00G002; 

- Een huis in het Axminsterhof 25 in Heusden gekend ter kadaster onder nummer Destelbergen, 

afdeling 4, Heusden, afdeling deelgemeente 1, sectie B, nr. 44028B0490/00H002; 

- Een huis in het Axminsterhof 27 in Heusden gekend ter kadaster onder nummer Destelbergen, 

afdeling 4, Heusden, afdeling deelgemeente 1, sectie B, nr. 44028B0490/00K002; 

- Een huis in het Axminsterhof 29 in Heusden gekend ter kadaster onder nummer Destelbergen, 

afdeling 4, Heusden, afdeling deelgemeente 1, sectie B, nr. 44028B0490/00L002; 

- Een huis in het Axminsterhof 31 in Heusden gekend ter kadaster onder nummer Destelbergen, 

afdeling 4, Heusden, afdeling deelgemeente 1, sectie B, nr. 44028B0490/00L002; 

- Een huis in het Axminsterhof 33 in Heusden gekend ter kadaster onder nummer Destelbergen, 

afdeling 4, Heusden, afdeling deelgemeente 1, sectie B, nr. 44028B0490/00N002; 

- Een huis in het Axminsterhof 35 in Heusden gekend ter kadaster onder nummer Destelbergen, 

afdeling 4, Heusden, afdeling deelgemeente 1, sectie B, nr. 44028B0490/00P002; 

- Een huis in het Axminsterhof 37 in Heusden gekend ter kadaster onder nummer Destelbergen, 

afdeling 4, Heusden, afdeling deelgemeente 1, sectie B, nr. 44028B0490/00R002; 

- Een huis in het Axminsterhof 39 in Heusden gekend ter kadaster onder nummer Destelbergen, 

afdeling 4, Heusden, afdeling deelgemeente 1, sectie B, nr. 44028B0490/00S002; 

- Een huis in het Axminsterhof 41 in Heusden gekend ter kadaster onder nummer Destelbergen, 

afdeling 4, Heusden, afdeling deelgemeente 1, sectie B, nr. 44028B0490/00T002; 

- Een huis in het Axminsterhof 43 in Heusden gekend ter kadaster onder nummer Destelbergen, 

afdeling 4, Heusden, afdeling deelgemeente 1, sectie B, nr. 44028B0490/00V002; 
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- Een huis in het Axminsterhof 45 in Heusden gekend ter kadaster onder nummer Destelbergen, 

afdeling 4, Heusden, afdeling deelgemeente 1, sectie B, nr. 44028B0490/00W002; 

- Een huis in het Axminsterhof 47 in Heusden gekend ter kadaster onder nummer Destelbergen, 

afdeling 4, Heusden, afdeling deelgemeente 1, sectie B, nr. 44028B0490/00X002; 

- Een huis in het Axminsterhof 2 in Heusden gekend ter kadaster onder nummer Destelbergen, 

afdeling 4, Heusden, afdeling deelgemeente 1, sectie B, nr. 44028B0490/00Y002; 

- Een huis in het Axminsterhof 4 in Heusden gekend ter kadaster onder nummer Destelbergen, 

afdeling 4, Heusden, afdeling deelgemeente 1, sectie B, nr. 44028B0490/00Z002; 

- Een huis in het Axminsterhof 6 in Heusden gekend ter kadaster onder nummer Destelbergen, 

afdeling 4, Heusden, afdeling deelgemeente 1, sectie B, nr. 44028B0490/00A003; 

- Een huis in het Axminsterhof 8 in Heusden gekend ter kadaster onder nummer Destelbergen, 

afdeling 4, Heusden, afdeling deelgemeente 1, sectie B, nr. 44028B0490/00B003; 

- Een huis in het Axminsterhof 10 in Heusden gekend ter kadaster onder nummer Destelbergen, 

afdeling 4, Heusden, afdeling deelgemeente 1, sectie B, nr. 44028B0490/00C003; 

- Een huis in het Axminsterhof 12 in Heusden gekend ter kadaster onder nummer Destelbergen, 

afdeling 4, Heusden, afdeling deelgemeente 1, sectie B, nr. 44028B0490/00D003; 

- Een huis in het Axminsterhof 14 in Heusden gekend ter kadaster onder nummer Destelbergen, 

afdeling 4, Heusden, afdeling deelgemeente 1, sectie B, nr. 44028B0490/00E003; 

- Een huis in Magerstraat 43 in Heusden gekend ter kadaster onder nummer Destelbergen, 

afdeling 4, Heusden, afdeling deelgemeente 1, sectie B, nr. 44028B0490/00F003; 

- Een huis in Magerstraat 45 in Heusden gekend ter kadaster onder nummer Destelbergen, 

afdeling 4, Heusden, afdeling deelgemeente 1, sectie B, nr. 44028B0490/00G003; 

- Een huis in Magerstraat 47 in Heusden gekend ter kadaster onder nummer Destelbergen, 

afdeling 4, Heusden, afdeling deelgemeente 1, sectie B, nr. 44028B0490/00H003; 

- Een huis in het Axminsterhof 49 in Heusden gekend ter kadaster onder nummer Destelbergen, 

afdeling 4, Heusden, afdeling deelgemeente 1, sectie B, nr. 44028B0490/00K003; 

- Een huis in het Axminsterhof 51 in Heusden gekend ter kadaster onder nummer Destelbergen, 

afdeling 4, Heusden, afdeling deelgemeente 1, sectie B, nr. 44028B0490/00L003; 

- Een huis in het Axminsterhof 53 in Heusden gekend ter kadaster onder nummer Destelbergen, 

afdeling 4, Heusden, afdeling deelgemeente 1, sectie B, nr. 44028B0490/00M003; 

- Een huis in het Axminsterhof 55 in Heusden gekend ter kadaster onder nummer Destelbergen, 

afdeling 4, Heusden, afdeling deelgemeente 1, sectie B, nr. 44028B0490/00N003; 

- Een huis in het Axminsterhof 57 in Heusden gekend ter kadaster onder nummer Destelbergen, 

afdeling 4, Heusden, afdeling deelgemeente 1, sectie B, nr. 44028B0490/00P003; 

- Een huis in het Axminsterhof 59 in Heusden gekend ter kadaster onder nummer Destelbergen, 

afdeling 4, Heusden, afdeling deelgemeente 1, sectie B, nr. 44028B0490/00R003; 

- Een huis in het Axminsterhof 61 in Heusden gekend ter kadaster onder nummer Destelbergen, 

afdeling 4, Heusden, afdeling deelgemeente 1, sectie B, nr. 44028B0490/00S003; 

- Een weg in het Axminsterhof in Heusden gekend ter kadaster onder nummer Destelbergen, 

afdeling 4, Heusden, afdeling deelgemeente 1, sectie B, nr. 44028B0490/00T003; 

- Een park in het Axminsterhof in Heusden gekend ter kadaster onder nummer Destelbergen, 

afdeling 4, Heusden, afdeling deelgemeente 1, sectie B, nr. 44028B0490/00W003; 

- Een huis in Achtendries in Oostakker gekend ter kadaster onder nummer Gent, afdeling 16, 

Oostakker, sectie C, nr. 44051C0607/00R010. 

 

Voor voormeld Vastgoed heeft OVAM volgende bodemattesten afgeleverd op 1 juli 2022, waarvan de 

inhoud letterlijk luidt als volgt 

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44808 GENT 8 AFD 

straat + nr. : Malachietstraat 38 

sectie : H 

nummer : 0631/00E000 

Verder 'deze grond' genoemd. 
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2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden.  

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44808 GENT 8 AFD 

straat + nr. : Malachietstraat 50 

sectie : H 

nummer : 0631/00F000 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  
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“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44808 GENT 8 AFD 

straat + nr. : Jadestraat 19 

sectie : H 

nummer : 0633/00A003 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44808 GENT 8 AFD 

straat + nr. : Kornalijnstraat 24 

sectie : H 

nummer : 0633/00A004 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 
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www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44808 GENT 8 AFD 

straat + nr. : Jadestraat 17 

sectie : H 

nummer : 0633/00B003 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

  

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44808 GENT 8 AFD 

straat + nr. : Kornalijnstraat 26 

sectie : H 

nummer : 0633/00B004 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 
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Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

  

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44808 GENT 8 AFD 

straat + nr. : Jadestraat 15 

sectie : H 

nummer : 0633/00C003 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44808 GENT 8 AFD 

straat + nr. : Kornalijnstraat 28 

sectie : H 

nummer : 0633/00C004 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet opgenomen in het grondeninformatieregister. 

2.0 EXTRA INFORMATIE: 
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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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44808 GENT 8 AFD 

straat + nr. : Jadestraat 13 

sectie : H 

nummer : 0633/00D003 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44808 GENT 8 AFD 
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straat + nr. : 

sectie : H 

nummer : 0633/00D004 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

  

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44808 GENT 8 AFD 

straat + nr. : Jadestraat 11 

sectie : H 

nummer : 0633/00E003 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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. 
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4 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44808 GENT 8 AFD 

straat + nr. : Jadestraat 9 

sectie : H 

nummer : 0633/00F003 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44808 GENT 8 AFD 

straat + nr. : Jadestraat 7 

sectie : H 

nummer : 0633/00G003 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 
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Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44808 GENT 8 AFD 

straat + nr. : Jadestraat 5 

sectie : H 

nummer : 0633/00H003 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

  

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44808 GENT 8 AFD 

straat + nr. : Jadestraat 3 

sectie : H 

nummer : 0633/00K003 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 
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De OVAM heeft geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

  

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44808 GENT 8 AFD 

straat + nr. : Kornalijnstraat 61 

sectie : H 

nummer : 0633/00L002 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44808 GENT 8 AFD 

straat + nr. : Jadestraat 1 

sectie : H 

nummer : 0633/00L003 
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Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44808 GENT 8 AFD 

straat + nr. : Kornalijnstraat 49 

sectie : H 

nummer : 0633/00M002 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  
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“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44808 GENT 8 AFD 

straat + nr. : Kornalijnstraat 2 

sectie : H 

nummer : 0633/00M003 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

  

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44808 GENT 8 AFD 

straat + nr. : Kornalijnstraat 37 

sectie : H 

nummer : 0633/00N002 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

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

www.ovam.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.” 

 

en  

  

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44808 GENT 8 AFD 

straat + nr. : Kornalijnstraat 4 

sectie : H 

nummer : 0633/00N003 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44808 GENT 8 AFD 

straat + nr. : Kornalijnstraat 25 

sectie : H 

nummer : 0633/00P002 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 
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2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

  

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44808 GENT 8 AFD 

straat + nr. : Kornalijnstraat 6 

sectie : H 

nummer : 0633/00P003 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44808 GENT 8 AFD 

straat + nr. : Kornalijnstraat 13 

sectie : H 

nummer : 0633/00R002 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet opgenomen in het grondeninformatieregister. 
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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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44808 GENT 8 AFD 

straat + nr. : Kornalijnstraat 8 

sectie : H 

nummer : 0633/00R003 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 
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afdeling : 44808 GENT 8 AFD 

straat + nr. : Kornalijnstraat 1 

sectie : H 

nummer : 0633/00S002 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

  

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44808 GENT 8 AFD 

straat + nr. : Kornalijnstraat 10 

sectie : H 

nummer : 0633/00S003 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.be/disclaimer. 

3 Maatregelen opgelegd of van toepassing buiten het kader van het Bodemdecreet worden 
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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.” 

 

en  

  

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44808 GENT 8 AFD 

straat + nr. : Jadestraat 31 

sectie : H 

nummer : 0633/00T002 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44808 GENT 8 AFD 

straat + nr. : Kornalijnstraat 12 

sectie : H 

nummer : 0633/00T003 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 
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Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44808 GENT 8 AFD 

straat + nr. : Jadestraat 29 

sectie : H 

nummer : 0633/00V002 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44808 GENT 8 AFD 

straat + nr. : Kornalijnstraat 14 

sectie : H 

nummer : 0633/00V003 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet opgenomen in het grondeninformatieregister. 

2.0 EXTRA INFORMATIE: 
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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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

  

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44808 GENT 8 AFD 

straat + nr. : Jadestraat 27 

sectie : H 

nummer : 0633/00W002 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

  

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44808 GENT 8 AFD 
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straat + nr. : Kornalijnstraat 16 

sectie : H 

nummer : 0633/00W003 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44808 GENT 8 AFD 

straat + nr. : Jadestraat 25 

sectie : H 

nummer : 0633/00X002 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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. 
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4 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens.” 

 

en  

  

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44808 GENT 8 AFD 

straat + nr. : Kornalijnstraat 18 

sectie : H 

nummer : 0633/00X003 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44808 GENT 8 AFD 

straat + nr. : Jadestraat 23 

sectie : H 

nummer : 0633/00Y002 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden.  
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Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

  

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44808 GENT 8 AFD 

straat + nr. : Kornalijnstraat 20 

sectie : H 

nummer : 0633/00Y003 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

  

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44808 GENT 8 AFD 

straat + nr. : Jadestraat 21 

sectie : H 

nummer : 0633/00Z002 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 
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De OVAM heeft geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44808 GENT 8 AFD 

straat + nr. : Kornalijnstraat 22 

sectie : H 

nummer : 0633/00Z003 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient 

er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44808 GENT 8 AFD 

straat + nr. : Malachietstraat 19 

sectie : H 

nummer : 0649/00A000 
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Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient 

er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44808 GENT 8 AFD 

straat + nr. : Malachietstraat 17 

sectie : H 

nummer : 0649/00B000 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 
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en  

  

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44808 GENT 8 AFD 

straat + nr. : Malachietstraat 15 

sectie : H 

nummer : 0649/00C000 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

  

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44808 GENT 8 AFD 

straat + nr. : Malachietstraat 13 

sectie : H 

nummer : 0649/00D000 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 
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1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44808 GENT 8 AFD 

straat + nr. : Malachietstraat 11 

sectie : H 

nummer : 0649/00E000 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

  

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44808 GENT 8 AFD 

straat + nr. : Malachietstraat 9 

sectie : H 

nummer : 0649/00F000 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 
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Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44808 GENT 8 AFD 

straat + nr. : Malachietstraat 7 

sectie : H 

nummer : 0649/00G000 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44808 GENT 8 AFD 

straat + nr. : Malachietstraat 5 

sectie : H 

nummer : 0649/00H000 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 
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Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44808 GENT 8 AFD 

straat + nr. : Malachietstraat 3 

sectie : H 

nummer : 0649/00K000 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 
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datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44808 GENT 8 AFD 

straat + nr. : Malachietstraat 1 

sectie : H 

nummer : 0649/00L000 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

  

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44808 GENT 8 AFD 

straat + nr. : Opaalstraat 2 

sectie : H 

nummer : 0649/00M000 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.be/disclaimer. 
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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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44808 GENT 8 AFD 

straat + nr. : Opaalstraat 4 

sectie : H 

nummer : 0649/00N000 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44808 GENT 8 AFD 

straat + nr. : Opaalstraat 6 

sectie : H 

nummer : 0649/00P000 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 
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Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44808 GENT 8 AFD 

straat + nr. : Opaalstraat 8 

sectie : H 

nummer : 0649/00R000 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

  

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44808 GENT 8 AFD 

straat + nr. : Opaalstraat 10 

sectie : H 

nummer : 0649/00S000 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet opgenomen in het grondeninformatieregister. 

2.0 EXTRA INFORMATIE: 



71 

 

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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44808 GENT 8 AFD 

straat + nr. : Opaalstraat 12 

sectie : H 

nummer : 0649/00T000 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden.  

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

  

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44808 GENT 8 AFD 
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straat + nr. : Opaalstraat 14 

sectie : H 

nummer : 0649/00V000 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44808 GENT 8 AFD 

straat + nr. : Opaalstraat 16 

sectie : H 

nummer : 0649/00W000 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet opgenomen in het grondeninformatieregister. 

2.0 EXTRA INFORMATIE: 

Meer informatie over de aanpak van PFAS-verontreiniging en de stand van het onderzoek, en 

de bijhorendeno regret-maatregelen vindt u op https://www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling. 

2.1 INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS 

De OVAM heeft geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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. 
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4 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44808 GENT 8 AFD 

straat + nr. : 

sectie : H 

nummer : 0649/00X000 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44808 GENT 8 AFD 

straat + nr. : Opaalstraat 1 

sectie : H 

nummer : 0650/00A000 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 
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Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

  

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44808 GENT 8 AFD 

straat + nr. : Opaalstraat 13 

sectie : H 

nummer : 0650/00B000 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

  

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44808 GENT 8 AFD 

straat + nr. : Opaalstraat 25 

sectie : H 

nummer : 0650/00C000 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 
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De OVAM heeft geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44808 GENT 8 AFD 

straat + nr. : Opaalstraat 37 

sectie : H 

nummer : 0650/00D000 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44808 GENT 8 AFD 

straat + nr. : Saffierstraat 10 

sectie : H 

nummer : 0650/00E000 
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Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44808 GENT 8 AFD 

straat + nr. : Saffierstraat 14 

sectie : H 

nummer : 0650/00F000 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  
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“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44808 GENT 8 AFD 

straat + nr. : Saffierstraat 26 

sectie : H 

nummer : 0650/00G000 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44808 GENT 8 AFD 

straat + nr. : 

sectie : H 

nummer : 0650/00H000 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 
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www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44808 GENT 8 AFD 

straat + nr. : Saffierstraat 1 

sectie : H 

nummer : 0651/00A000 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

  

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44808 GENT 8 AFD 

straat + nr. : Saffierstraat 13 

sectie : H 

nummer : 0651/00B000 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 
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Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44808 GENT 8 AFD 

straat + nr. : Saffierstraat 25 

sectie : H 

nummer : 0651/00C000 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44808 GENT 8 AFD 

straat + nr. : Saffierstraat 37 

sectie : H 

nummer : 0651/00D000 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet opgenomen in het grondeninformatieregister. 

2.0 EXTRA INFORMATIE: 
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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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44808 GENT 8 AFD 

straat + nr. : Salamanderstraat 2 

sectie : H 

nummer : 0674/00B000 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

  

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44808 GENT 8 AFD 
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straat + nr. : Salamanderstraat 4 

sectie : H 

nummer : 0674/00C000 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

  

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44808 GENT 8 AFD 

straat + nr. : Salamanderstraat 6 

sectie : H 

nummer : 0674/00D000 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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. 
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4 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens.”  

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44808 GENT 8 AFD 

straat + nr. : Salamanderstraat 8 

sectie : H 

nummer : 0674/00E000 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44808 GENT 8 AFD 

straat + nr. : Salamanderstraat 10 

sectie : H 

nummer : 0674/00F000 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 
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Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44808 GENT 8 AFD 

straat + nr. : Salamanderstraat 12 

sectie : H 

nummer : 0674/00G000 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

  

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44808 GENT 8 AFD 

straat + nr. : Salamanderstraat 14 

sectie : H 

nummer : 0674/00H000 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 
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De OVAM heeft geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

  

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44808 GENT 8 AFD 

straat + nr. : Salamanderstraat 16 

sectie : H 

nummer : 0674/00K000 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44808 GENT 8 AFD 

straat + nr. : Salamanderstraat 18 

sectie : H 

nummer : 0674/00L000 
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Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

  

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44808 GENT 8 AFD 

straat + nr. : Salamanderstraat 20 

sectie : H 

nummer : 0674/00M000 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  
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“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44808 GENT 8 AFD 

straat + nr. : 

sectie : H 

nummer : 0674/00R000 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44808 GENT 8 AFD 

straat + nr. : Salamanderstraat 1 

sectie : H 

nummer : 0675/00C000 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

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

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44808 GENT 8 AFD 

straat + nr. : Salamanderstraat 13 

sectie : H 

nummer : 0675/00D000 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

  

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44808 GENT 8 AFD 

straat + nr. : Salamanderstraat 25 

sectie : H 

nummer : 0675/00E000 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 
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2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

  

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44808 GENT 8 AFD 

straat + nr. : Salamanderstraat 37 

sectie : H 

nummer : 0675/00F000 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44808 GENT 8 AFD 

straat + nr. : Kikvorsstraat 208 

sectie : H 

nummer : 0675/00G000 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet opgenomen in het grondeninformatieregister. 
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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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44808 GENT 8 AFD 

straat + nr. : Kikvorsstraat 196 

sectie : H 

nummer : 0675/00H000 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 
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afdeling : 44808 GENT 8 AFD 

straat + nr. : Kikvorsstraat 184 

sectie : H 

nummer : 0675/00K000 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

  

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44808 GENT 8 AFD 

straat + nr. : Kikvorsstraat 172 

sectie : H 

nummer : 0675/00L000 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient 

er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.be/disclaimer. 
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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.” 

 

en  

  

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44808 GENT 8 AFD 

straat + nr. : Kikvorsstraat 160 

sectie : H 

nummer : 0675/00M000 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44808 GENT 8 AFD 

straat + nr. : Kikvorsstraat 148 

sectie : H 

nummer : 0675/00N000 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 
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Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden.” 

 

en  

  

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44808 GENT 8 AFD 

straat + nr. : Kikvorsstraat 136 

sectie : H 

nummer : 0675/00P000 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44808 GENT 8 AFD 

straat + nr. : 

sectie : H 

nummer : 0675/00R000 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 
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Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44808 GENT 8 AFD 

straat + nr. : 

sectie : H 

nummer : 0676/00B000 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dienter pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44808 GENT 8 AFD 

straat + nr. : Kikvorsstraat 124 

sectie : H 

nummer : 0677/00A002 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet opgenomen in het grondeninformatieregister. 

2.0 EXTRA INFORMATIE: 
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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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

  

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44808 GENT 8 AFD 

straat + nr. : Kikvorsstraat 112 

sectie : H 

nummer : 0677/00B002 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

  

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44808 GENT 8 AFD 
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straat + nr. : Kikvorsstraat 100 

sectie : H 

nummer : 0677/00C002 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44808 GENT 8 AFD 

straat + nr. : 

sectie : H 

nummer : 0677/00E002 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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. 
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4 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44810 GENT 10 AFD 

straat + nr. : Staakskenstraat 

sectie : K 

nummer : 0414/00E002 

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 

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 geen verdere maatregelen worden uitgevoerd. 

2.2.1 Historische verontreiniging 

In overeenstemming met het Bodemdecreet is voldaan aan de volgende verplichtingen: 

- Het eindevaluatieonderzoek van 06.07.2004 werd bij de OVAM ingediend op 13.07.2004. 

Hierop werd door de OVAM een eindverklaring afgeleverd. Deze verklaring omvat de resultaten 

van de bodemsaneringswerken zoals beschreven in het bodemsaneringsproject d.d. 27.11.2000. 

Door de uitgevoerde bodemsaneringswerken zijn, met betrekking tot de bodemverontreiniging 

opgenomen in voornoemd bodemsaneringsproject en gelet op de hierin opgenomen 

bodemkenmerken en functie van de grond, volgens het Bodemdecreet geen verdere maatregelen 

noodzakelijk. 

2.3 DOCUMENTEN OVER DE BODEMKWALITEIT 

2.3.1 Historische verontreiniging 

DATUM: 01.05.1994 

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek 

TITEL: Bodemonderzoek Depot Staakskensstraat 

AUTEUR: Belconsulting NV 

DATUM: 06.06.2000 

TYPE: Beschrijvend bodemonderzoek 

TITEL: Beschrijvend bodemonderzoek (dd. 15.07.1998 en 08.02.2000) en aanvulling op het 

beschrijvend 

bodemonderzoek (dd. 06.06.2000). Site Staakskenstraat te Gent (00/3947). 

AUTEUR: Ecolas NV 

DATUM: 14.06.2000 

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek 

TITEL: Oriënterend bodemonderzoek. Site te Gent (00/3947/Hd). 

AUTEUR: Ecolas NV 

DATUM: 27.11.2000 

TYPE: Bodemsaneringsproject 

TITEL: Bodemsaneringsproject Ivago, Staakskenstraat 45 te 9000 Gent - 00/3824/Hd 

AUTEUR: Ecolas NV 

DATUM: 06.07.2004 

TYPE: Eindevaluatieonderzoek 

TITEL: Eindevaluatierapport bodemsanering Ivago, Proeftuinstraat 

AUTEUR: Ecolas NV 

DATUM: 06.07.2004 
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TYPE: Oriënterend bodemonderzoek 

TITEL: Oriënterend Bodemonderzoek - 04/08589/Jd - Terrein Ivago Staakskenstraat te Gent 

(04/08589/Jd) 

AUTEUR: Ecolas NV 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44816 GENT 16 AFD 

straat + nr. : Goudvinkstraat 199 

sectie : K 

nummer : 0474/00H003 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44816 GENT 16 AFD 

straat + nr. : Goudvinkstraat 

sectie : K 

nummer : 0474/00V003 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet opgenomen in het grondeninformatieregister. 
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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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44816 GENT 16 AFD 

straat + nr. : Lijsterstraat 19 

sectie : K 

nummer : 0474/00W003 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 
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afdeling : 44816 GENT 16 AFD 

straat + nr. : Acaciastraat 12 A 

sectie : K 

nummer : 0596/00F005 

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 

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 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 07.11.2006 

en op de hierin opgenomen bodemkenmerken en functie van de grond. 

Het oriënterend bodemonderzoek van 07.11.2006 voor de site 'Woonzone Brugse Poort' doet 

enkel een uitspraak over de historische bodemverontreiniging die veroorzaakt werd door de 

voormalige activiteit waarvoor de site werd opgesteld. 

2.2.2 Extra informatie 

Bij besluit van de OVAM gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 17.05.2004 werd dit 

perceel opgenomen in de site 'Woonzone Brugse Poort'. Meer info op 

www.ovam.be/woonzones. 

2.3 DOCUMENTEN OVER DE BODEMKWALITEIT 

2.3.1 Historische verontreiniging 

DATUM: 07.11.2006 

TYPE: Beschrijvend bodemonderzoek 

TITEL: Orienterend en Beschrijvend Bodemonderzoek, OVAM, Woonzone 'Brugse Poort' te 

Gent, Locatie 4, 

Acaciastraat 14, 9000 Gent, Eindrapport 

AUTEUR: Arcadis Gedas NV 

DATUM: 07.11.2006 

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek 

TITEL: Orienterend en Beschrijvend Bodemonderzoek, OVAM, Woonzone 'Brugse Poort' te 

Gent, Locatie 4, 

Acaciastraat 14, 9000 Gent, Eindrapport 

AUTEUR: Arcadis Gedas NV 

2.3.2 Extra informatie 

DATUM: 17.05.2004 

TYPE: Sitebesluit 

TITEL: Woonzone Brugse Poort 

AUTEUR: OVAM 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 
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en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44816 GENT 16 AFD 

straat + nr. : ACACIASTR 12 C 

sectie : K 

nummer : 0596/00G005 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging 

voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44816 GENT 16 AFD 

straat + nr. : Acaciastraat 14 

sectie : K 

nummer : 0596/00H005 

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 

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 geen verdere maatregelen worden 

uitgevoerd. 

2.2.1 Historische verontreiniging 
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Volgens het Bodemdecreet moet er geen bodemsanering uitgevoerd worden op deze grond. De 

OVAM baseert zich voor deze uitspraak op het beschrijvend bodemonderzoek van 07.11.2006 

en op de hierin 

opgenomen bodemkenmerken en functie van de grond. 

Het oriënterend bodemonderzoek van 07.11.2006 voor de site 'Woonzone Brugse Poort' doet 

enkel een uitspraak over de historische bodemverontreiniging die veroorzaakt werd door de 

voormalige activiteit waarvoor de site werd opgesteld. 

2.2.2 Extra informatie 

Bij besluit van de OVAM gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 17.05.2004 werd dit 

perceel opgenomen in de site 'Woonzone Brugse Poort'. Meer info op 

www.ovam.be/woonzones. 

2.3 DOCUMENTEN OVER DE BODEMKWALITEIT 

2.3.1 Historische verontreiniging 

DATUM: 07.11.2006 

TYPE: Beschrijvend bodemonderzoek 

TITEL: Orienterend en Beschrijvend Bodemonderzoek, OVAM, Woonzone 'Brugse Poort' te 

Gent, Locatie 4, 

Acaciastraat 14, 9000 Gent, Eindrapport 

AUTEUR: Arcadis Gedas NV 

DATUM: 07.11.2006 

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek 

TITEL: Orienterend en Beschrijvend Bodemonderzoek, OVAM, Woonzone 'Brugse Poort' te 

Gent, Locatie 4, 

Acaciastraat 14, 9000 Gent, Eindrapport 

AUTEUR: Arcadis Gedas NV 

2.3.2 Extra informatie 

DATUM: 17.05.2004 

TYPE: Sitebesluit 

TITEL: Woonzone Brugse Poort 

AUTEUR: OVAM 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44816 GENT 16 AFD 

straat + nr. : ACACIASTR 22 C 

sectie : K 

nummer : 0596/00K005 

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 
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Gemeentelijke informatie toont aan dat op deze grond een risico-inrichting aanwezig is of 

was. Bijgevolg is deze grond een risicogrond. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44816 GENT 16 AFD 

straat + nr. : ACACIASTR 22 B 

sectie : K 

nummer : 0596/00L005 

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 

Gemeentelijke informatie toont aan dat op deze grond een risico-inrichting aanwezig is of 

was. Bijgevolg is deze grond een risicogrond. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44816 GENT 16 AFD 

straat + nr. : KASTANJESTR 25 

sectie : K 

nummer : 0596/00M005 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging 

voorkomt. 
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2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44816 GENT 16 AFD 

straat + nr. : KASTANJESTR 90 

sectie : K 

nummer : 0596/00R004 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging 

voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44816 GENT 16 AFD 

straat + nr. : KASTANJESTR 88 

sectie : K 

nummer : 0596/00S004 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 
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Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging 

voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44816 GENT 16 AFD 

straat + nr. : KASTANJESTR 36 A 

sectie : K 

nummer : 0596/00S005 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging 

voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  
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“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44816 GENT 16 AFD 

straat + nr. : KASTANJESTR 36 B 

sectie : K 

nummer : 0596/00T005 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging 

voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44816 GENT 16 AFD 

straat + nr. : Leiekaai 255/316 

sectie : K 

nummer : 0653/00M000 

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 

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 geen verdere maatregelen worden 

uitgevoerd. 

2.2.1 Extra informatie 

Volgens het Bodemdecreet moet er geen beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd worden op 

deze grond. 
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De OVAM baseert zich voor deze uitspraak op het oriënterend bodemonderzoek van 

19.10.2018. 

2.3 DOCUMENTEN OVER DE BODEMKWALITEIT 

2.3.1 Extra informatie 

DATUM: 19.10.2018 

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek 

TITEL: Oriënterend bodemonderzoek, Voormalige textielfabriek Morel & Verbeke NV, 

Leiekaai 34-315 te 9000 Gent 

AUTEUR: Saneco BV 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44816 GENT 16 AFD 

straat + nr. : Leiekaai 181/254 

sectie : K 

nummer : 0653/00N000 

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 

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 geen verdere maatregelen worden 

uitgevoerd. 

2.2.1 Extra informatie 

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 

19.10.2018. 

2.3 DOCUMENTEN OVER DE BODEMKWALITEIT 

2.3.1 Extra informatie 

DATUM: 19.10.2018 

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek 

TITEL: Oriënterend bodemonderzoek, Voormalige textielfabriek Morel & Verbeke NV, 

Leiekaai 34-315 te 9000 Gent 

AUTEUR: Saneco BV 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.be/disclaimer. 
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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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44816 GENT 16 AFD 

straat + nr. : Leiekaai 108/180 

sectie : K 

nummer : 0653/00P000 

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 

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 geen verdere maatregelen worden 

uitgevoerd. 

2.2.1 Extra informatie 

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 

19.10.2018. 

2.3 DOCUMENTEN OVER DE BODEMKWALITEIT 

2.3.1 Extra informatie 

DATUM: 19.10.2018 

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek 

TITEL: Oriënterend bodemonderzoek, Voormalige textielfabriek Morel & Verbeke NV, 

Leiekaai 34-315 te 9000 Gent 

AUTEUR: Saneco BV 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44816 GENT 16 AFD 

straat + nr. : Leiekaai 34-107 

sectie : K 

nummer : 0653/00R000 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 
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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 

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 geen verdere maatregelen worden 

uitgevoerd. 

2.2.1 Historische verontreiniging 

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 

19.10.2018, en op de hierin opgenomen bodemkenmerken en functie van de grond. 

2.3 DOCUMENTEN OVER DE BODEMKWALITEIT 

2.3.1 Historische verontreiniging 

DATUM: 19.10.2018 

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek 

TITEL: Oriënterend bodemonderzoek, Voormalige textielfabriek Morel & Verbeke NV, 

Leiekaai 34-315 te 9000 Gent 

AUTEUR: Saneco BV 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44816 GENT 16 AFD 

straat + nr. : Leiekaai +34 

sectie : K 

nummer : 0653/00S000 

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 

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 geen verdere maatregelen worden 

uitgevoerd. 

2.2.1 Extra informatie 

Volgens het Bodemdecreet moet er geen beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd worden op 

deze grond. 
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De OVAM baseert zich voor deze uitspraak op het oriënterend bodemonderzoek van 

19.10.2018. 

2.3 DOCUMENTEN OVER DE BODEMKWALITEIT 

2.3.1 Extra informatie 

DATUM: 19.10.2018 

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek 

TITEL: Oriënterend bodemonderzoek, Voormalige textielfabriek Morel & Verbeke NV, 

Leiekaai 34-315 te 9000 Gent 

AUTEUR: Saneco BV 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44816 GENT 16 AFD 

straat + nr. : Leiekaai +181/315 

sectie : K 

nummer : 0653/00V000 

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 

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 geen verdere maatregelen worden 

uitgevoerd. 

2.2.1 Extra informatie 

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 

19.10.2018. 

2.3 DOCUMENTEN OVER DE BODEMKWALITEIT 

2.3.1 Extra informatie 

DATUM: 19.10.2018 

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek 

TITEL: Oriënterend bodemonderzoek, Voormalige textielfabriek Morel & Verbeke NV, 

Leiekaai 34-315 te 9000 Gent 

AUTEUR: Saneco BV 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.be/disclaimer. 
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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.” 

 

en  
 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44816 GENT 16 AFD 

straat + nr. : Leiekaai +34/180 

sectie : K 

nummer : 0653/00W000 

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 

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 geen verdere maatregelen worden 

uitgevoerd. 

2.2.1 Historische verontreiniging 

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 

19.10.2018, en op de 

hierin opgenomen bodemkenmerken en functie van de grond. 

2.3 DOCUMENTEN OVER DE BODEMKWALITEIT 

2.3.1 Historische verontreiniging 

DATUM: 19.10.2018 

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek 

TITEL: Oriënterend bodemonderzoek, Voormalige textielfabriek Morel & Verbeke NV, 

Leiekaai 34-315 te 9000 Gent 

AUTEUR: Saneco BV 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44816 GENT 16 AFD 

straat + nr. : Leiekaai 

sectie : K 

nummer : 0653/00X000 

Verder 'deze grond' genoemd. 
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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 

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 geen verdere maatregelen worden 

uitgevoerd. 

2.2.1 Historische verontreiniging 

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 

19.10.2018, en op de hierin opgenomen bodemkenmerken en functie van de grond. 

2.3 DOCUMENTEN OVER DE BODEMKWALITEIT 

2.3.1 Historische verontreiniging 

DATUM: 19.10.2018 

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek 

TITEL: Oriënterend bodemonderzoek, Voormalige textielfabriek Morel & Verbeke NV, 

Leiekaai 34-315 te 9000 Gent 

AUTEUR: Saneco BV 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44816 GENT 16 AFD 

straat + nr. : 

sectie : K 

nummer : 0660/00Z000 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging 

voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 
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Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44816 GENT 16 AFD 

straat + nr. : Leiekaai 340 

sectie : K 

nummer : 0679/00S002 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging 

voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44816 GENT 16 AFD 

straat + nr. : Nekkersputstraat 101 

sectie : K 

nummer : 0888/00M002 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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. 
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2.1 INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS 

De OVAM heeft geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging 

voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44816 GENT 16 AFD 

straat + nr. : Ramskapellelaan 3 

sectie : K 

nummer : 0939/00A003 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging 

voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44816 GENT 16 AFD 
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straat + nr. : Ramskapellelaan 5 

sectie : K 

nummer : 0939/00B003 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging 

voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44816 GENT 16 AFD 

straat + nr. : Ramskapellelaan 7 

sectie : K 

nummer : 0939/00C003 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging 

voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.be/disclaimer. 
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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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44816 GENT 16 AFD 

straat + nr. : Ramskapellelaan 9 

sectie : K 

nummer : 0939/00D003 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging 

voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44816 GENT 16 AFD 

straat + nr. : 

sectie : K 

nummer : 0939/00E003 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging 

voorkomt. 
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2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44816 GENT 16 AFD 

straat + nr. : Ramskapellelaan 11 

sectie : K 

nummer : 0939/00F003 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging 

voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  
 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44816 GENT 16 AFD 

straat + nr. : Ramskapellelaan 13 

sectie : K 

nummer : 0939/00G003 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 
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Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging 

voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44816 GENT 16 AFD 

straat + nr. : Ramskapellelaan 15 

sectie : K 

nummer : 0939/00H003 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging 

voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  
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“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44816 GENT 16 AFD 

straat + nr. : Ramskapellelaan 19 

sectie : K 

nummer : 0939/00K003 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging 

voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44816 GENT 16 AFD 

straat + nr. : 

sectie : K 

nummer : 0939/00L003 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging 

voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 
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3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en 

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44816 GENT 16 AFD 

straat + nr. : Ontmijnersstraat 1 

sectie : K 

nummer : 0939/00M003 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging 

voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44816 GENT 16 AFD 

straat + nr. : Ramskapellelaan 1 

sectie : K 

nummer : 0939/00Z002 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 
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De OVAM heeft geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging 

voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en   

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44028 DESTELBERGEN 4 AFD/HEUSDEN1/ 

straat + nr. : AXMINSTERHOF 6 

sectie : B 

nummer : 0490/00A003 

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 beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd worden op 

deze grond. 

De OVAM baseert zich voor deze uitspraak op het oriënterend bodemonderzoek van 

18.01.1999, en op de hierin opgenomen bodemkenmerken en functie van de grond. 

2.3 DOCUMENTEN OVER DE BODEMKWALITEIT 

2.3.1 Historische verontreiniging 

DATUM: 18.01.1999 

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek 

TITEL: Oriënterend Bodemonderzoek Voormalige Tapijtfabriek Destelbergen Magerstraat, 

Destelbergen 

AUTEUR: Bodemkundige Dienst van België VZW 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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. 
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4 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44028 DESTELBERGEN 4 AFD/HEUSDEN1/ 

straat + nr. : AXMINSTERHOF 8 

sectie : B 

nummer : 0490/00B003 

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 

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 geen verdere maatregelen worden 

uitgevoerd. 

2.2.1 Historische verontreiniging 

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 

18.01.1999, en op de hierin opgenomen bodemkenmerken en functie van de grond. 

2.3 DOCUMENTEN OVER DE BODEMKWALITEIT 

2.3.1 Historische verontreiniging 

DATUM: 18.01.1999 

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek 

TITEL: Oriënterend Bodemonderzoek Voormalige Tapijtfabriek Destelbergen Magerstraat, 

Destelbergen 

AUTEUR: Bodemkundige Dienst van België VZW 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en   

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44028 DESTELBERGEN 4 AFD/HEUSDEN1/ 

straat + nr. : AXMINSTERHOF 10 

sectie : B 

nummer : 0490/00C003 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is opgenomen in het grondeninformatieregister. 
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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 

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 geen verdere maatregelen worden 

uitgevoerd. 

2.2.1 Historische verontreiniging 

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 

18.01.1999, en op de hierin opgenomen bodemkenmerken en functie van de grond. 

2.3 DOCUMENTEN OVER DE BODEMKWALITEIT 

2.3.1 Historische verontreiniging 

DATUM: 18.01.1999 

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek 

TITEL: Oriënterend Bodemonderzoek Voormalige Tapijtfabriek Destelbergen Magerstraat, 

Destelbergen 

AUTEUR: Bodemkundige Dienst van België VZW 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en   

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44028 DESTELBERGEN 4 AFD/HEUSDEN1/ 

straat + nr. : AXMINSTERHOF 12 

sectie : B 

nummer : 0490/00D003 

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 

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 geen verdere maatregelen worden 

uitgevoerd. 

2.2.1 Historische verontreiniging 

Volgens het Bodemdecreet moet er geen beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd worden op 

deze grond. 
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De OVAM baseert zich voor deze uitspraak op het oriënterend bodemonderzoek van 

18.01.1999, en op de hierin opgenomen bodemkenmerken en functie van de grond. 

2.3 DOCUMENTEN OVER DE BODEMKWALITEIT 

2.3.1 Historische verontreiniging 

DATUM: 18.01.1999 

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek 

TITEL: Oriënterend Bodemonderzoek Voormalige Tapijtfabriek Destelbergen Magerstraat, 

Destelbergen 

AUTEUR: Bodemkundige Dienst van België VZW 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en   

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44028 DESTELBERGEN 4 AFD/HEUSDEN1/ 

straat + nr. : AXMINSTERHOF 14 

sectie : B 

nummer : 0490/00E003 

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 

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 geen verdere maatregelen worden 

uitgevoerd. 

2.2.1 Historische verontreiniging 

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 

18.01.1999, en op de 

hierin opgenomen bodemkenmerken en functie van de grond. 

2.3 DOCUMENTEN OVER DE BODEMKWALITEIT 

2.3.1 Historische verontreiniging 

DATUM: 18.01.1999 

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek 

TITEL: Oriënterend Bodemonderzoek Voormalige Tapijtfabriek Destelbergen Magerstraat, 

Destelbergen 

AUTEUR: Bodemkundige Dienst van België VZW 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 
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www.ovam.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.” 

 

en   

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44028 DESTELBERGEN 4 AFD/HEUSDEN1/ 

straat + nr. : MAGERSTR 43 

sectie : B 

nummer : 0490/00F003 

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 

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 geen verdere maatregelen worden 

uitgevoerd. 

2.2.1 Historische verontreiniging 

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 

18.01.1999, en op de hierin opgenomen bodemkenmerken en functie van de grond. 

2.3 DOCUMENTEN OVER DE BODEMKWALITEIT 

2.3.1 Historische verontreiniging 

DATUM: 18.01.1999 

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek 

TITEL: Oriënterend Bodemonderzoek Voormalige Tapijtfabriek Destelbergen Magerstraat, 

Destelbergen 

AUTEUR: Bodemkundige Dienst van België VZW 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en   

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44028 DESTELBERGEN 4 AFD/HEUSDEN1/ 

straat + nr. : MAGERSTR 45 

sectie : B 

nummer : 0490/00G003 

Verder 'deze grond' genoemd. 



125 

 

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 

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 geen verdere maatregelen worden 

uitgevoerd. 

2.2.1 Historische verontreiniging 

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 

18.01.1999, en op de hierin opgenomen bodemkenmerken en functie van de grond. 

2.3 DOCUMENTEN OVER DE BODEMKWALITEIT 

2.3.1 Historische verontreiniging 

DATUM: 18.01.1999 

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek 

TITEL: Oriënterend Bodemonderzoek Voormalige Tapijtfabriek Destelbergen Magerstraat, 

Destelbergen 

AUTEUR: Bodemkundige Dienst van België VZW 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en   

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44028 DESTELBERGEN 4 AFD/HEUSDEN1/ 

straat + nr. : AXMINSTERHOF 25 

sectie : B 

nummer : 0490/00H002 

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 

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 geen verdere maatregelen worden 

uitgevoerd. 

2.2.1 Historische verontreiniging 

Volgens het Bodemdecreet moet er geen beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd worden op 

deze grond. 
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De OVAM baseert zich voor deze uitspraak op het oriënterend bodemonderzoek van 

18.01.1999, en op de hierin opgenomen bodemkenmerken en functie van de grond. 

2.3 DOCUMENTEN OVER DE BODEMKWALITEIT 

2.3.1 Historische verontreiniging 

DATUM: 18.01.1999 

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek 

TITEL: Oriënterend Bodemonderzoek Voormalige Tapijtfabriek Destelbergen Magerstraat, 

Destelbergen 

AUTEUR: Bodemkundige Dienst van België VZW 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44028 DESTELBERGEN 4 AFD/HEUSDEN1/ 

straat + nr. : MAGERSTR 47 

sectie : B 

nummer : 0490/00H003 

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 

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 geen verdere maatregelen worden 

uitgevoerd. 

2.2.1 Historische verontreiniging 

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 

18.01.1999, en op de hierin opgenomen bodemkenmerken en functie van de grond. 

2.3 DOCUMENTEN OVER DE BODEMKWALITEIT 

2.3.1 Historische verontreiniging 

DATUM: 18.01.1999 

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek 

TITEL: Oriënterend Bodemonderzoek Voormalige Tapijtfabriek Destelbergen Magerstraat, 

Destelbergen 

AUTEUR: Bodemkundige Dienst van België VZW 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 
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www.ovam.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.” 

 

en   

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44028 DESTELBERGEN 4 AFD/HEUSDEN1/ 

straat + nr. : AXMINSTERHOF 27 

sectie : B 

nummer : 0490/00K002 

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 

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 geen verdere maatregelen worden 

uitgevoerd. 

2.2.1 Historische verontreiniging 

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 

18.01.1999, en op de hierin opgenomen bodemkenmerken en functie van de grond. 

2.3 DOCUMENTEN OVER DE BODEMKWALITEIT 

2.3.1 Historische verontreiniging 

DATUM: 18.01.1999 

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek 

TITEL: Oriënterend Bodemonderzoek Voormalige Tapijtfabriek Destelbergen Magerstraat, 

Destelbergen 

AUTEUR: Bodemkundige Dienst van België VZW 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en   
 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44028 DESTELBERGEN 4 AFD/HEUSDEN1/ 

straat + nr. : AXMINSTERHOF 49 

sectie : B 

nummer : 0490/00K003 

Verder 'deze grond' genoemd. 
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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 

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 geen verdere maatregelen worden 

uitgevoerd. 

2.2.1 Historische verontreiniging 

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 

18.01.1999, en op de hierin opgenomen bodemkenmerken en functie van de grond. 

2.3 DOCUMENTEN OVER DE BODEMKWALITEIT 

2.3.1 Historische verontreiniging 

DATUM: 18.01.1999 

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek 

TITEL: Oriënterend Bodemonderzoek Voormalige Tapijtfabriek Destelbergen Magerstraat, 

Destelbergen 

AUTEUR: Bodemkundige Dienst van België VZW 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en   

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44028 DESTELBERGEN 4 AFD/HEUSDEN1/ 

straat + nr. : AXMINSTERHOF 29 

sectie : B 

nummer : 0490/00L002 

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 

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 geen verdere maatregelen worden 

uitgevoerd. 

2.2.1 Historische verontreiniging 

Volgens het Bodemdecreet moet er geen beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd worden op 

deze grond. 
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De OVAM baseert zich voor deze uitspraak op het oriënterend bodemonderzoek van 

18.01.1999, en op de hierin opgenomen bodemkenmerken en functie van de grond. 

2.3 DOCUMENTEN OVER DE BODEMKWALITEIT 

2.3.1 Historische verontreiniging 

DATUM: 18.01.1999 

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek 

TITEL: Oriënterend Bodemonderzoek Voormalige Tapijtfabriek Destelbergen Magerstraat, 

Destelbergen 

AUTEUR: Bodemkundige Dienst van België VZW 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en   

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44028 DESTELBERGEN 4 AFD/HEUSDEN1/ 

straat + nr. : AXMINSTERHOF 51 

sectie : B 

nummer : 0490/00L003 

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 

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 geen verdere maatregelen worden 

uitgevoerd. 

2.2.1 Historische verontreiniging 

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 

18.01.1999, en op de hierin opgenomen bodemkenmerken en functie van de grond. 

2.3 DOCUMENTEN OVER DE BODEMKWALITEIT 

2.3.1 Historische verontreiniging 

DATUM: 18.01.1999 

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek 

TITEL: Oriënterend Bodemonderzoek Voormalige Tapijtfabriek Destelbergen Magerstraat, 

Destelbergen 

AUTEUR: Bodemkundige Dienst van België VZW 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.be/disclaimer. 
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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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44028 DESTELBERGEN 4 AFD/HEUSDEN1/ 

straat + nr. : AXMINSTERHOF 31 

sectie : B 

nummer : 0490/00M002 

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 

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 geen verdere maatregelen worden 

uitgevoerd. 

2.2.1 Historische verontreiniging 

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 

18.01.1999, en op de hierin opgenomen bodemkenmerken en functie van de grond. 

2.3 DOCUMENTEN OVER DE BODEMKWALITEIT 

2.3.1 Historische verontreiniging 

DATUM: 18.01.1999 

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek 

TITEL: Oriënterend Bodemonderzoek Voormalige Tapijtfabriek Destelbergen Magerstraat, 

Destelbergen 

AUTEUR: Bodemkundige Dienst van België VZW 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en   

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44028 DESTELBERGEN 4 AFD/HEUSDEN1/ 

straat + nr. : AXMINSTERHOF 53 

sectie : B 

nummer : 0490/00M003 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 
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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 

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 geen verdere maatregelen worden 

uitgevoerd. 

2.2.1 Historische verontreiniging 

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 

18.01.1999, en op de hierin opgenomen bodemkenmerken en functie van de grond. 

2.3 DOCUMENTEN OVER DE BODEMKWALITEIT 

2.3.1 Historische verontreiniging 

DATUM: 18.01.1999 

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek 

TITEL: Oriënterend Bodemonderzoek Voormalige Tapijtfabriek Destelbergen Magerstraat, 

Destelbergen 

AUTEUR: Bodemkundige Dienst van België VZW 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en   
 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44028 DESTELBERGEN 4 AFD/HEUSDEN1/ 

straat + nr. : AXMINSTERHOF 33 

sectie : B 

nummer : 0490/00N002 

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 

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 geen verdere maatregelen worden 

uitgevoerd. 

2.2.1 Historische verontreiniging 

Volgens het Bodemdecreet moet er geen beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd worden op 

deze grond. 
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De OVAM baseert zich voor deze uitspraak op het oriënterend bodemonderzoek van 

18.01.1999, en op de hierin opgenomen bodemkenmerken en functie van de grond. 

2.3 DOCUMENTEN OVER DE BODEMKWALITEIT 

2.3.1 Historische verontreiniging 

DATUM: 18.01.1999 

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek 

TITEL: Oriënterend Bodemonderzoek Voormalige Tapijtfabriek Destelbergen Magerstraat, 

Destelbergen 

AUTEUR: Bodemkundige Dienst van België VZW 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en   

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44028 DESTELBERGEN 4 AFD/HEUSDEN1/ 

straat + nr. : AXMINSTERHOF 55 

sectie : B 

nummer : 0490/00N003 

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 

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 geen verdere maatregelen worden 

uitgevoerd. 

2.2.1 Historische verontreiniging 

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 

18.01.1999, en op de hierin opgenomen bodemkenmerken en functie van de grond. 

2.3 DOCUMENTEN OVER DE BODEMKWALITEIT 

2.3.1 Historische verontreiniging 

DATUM: 18.01.1999 

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek 

TITEL: Oriënterend Bodemonderzoek Voormalige Tapijtfabriek Destelbergen Magerstraat, 

Destelbergen 

AUTEUR: Bodemkundige Dienst van België VZW 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.be/disclaimer. 
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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.” 

 

en   

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44028 DESTELBERGEN 4 AFD/HEUSDEN1/ 

straat + nr. : AXMINSTERHOF 35 

sectie : B 

nummer : 0490/00P002 

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 

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 geen verdere maatregelen worden 

uitgevoerd. 

2.2.1 Historische verontreiniging 

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 

18.01.1999, en op de hierin opgenomen bodemkenmerken en functie van de grond. 

2.3 DOCUMENTEN OVER DE BODEMKWALITEIT 

2.3.1 Historische verontreiniging  

DATUM: 18.01.1999 

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek 

TITEL: Oriënterend Bodemonderzoek Voormalige Tapijtfabriek Destelbergen Magerstraat, 

Destelbergen 

AUTEUR: Bodemkundige Dienst van België VZW 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44028 DESTELBERGEN 4 AFD/HEUSDEN1/ 

straat + nr. : AXMINSTERHOF 57 

sectie : B 

nummer : 0490/00P003 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 
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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 

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 geen verdere maatregelen worden 

uitgevoerd. 

2.2.1 Historische verontreiniging 

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 

18.01.1999, en op de hierin opgenomen bodemkenmerken en functie van de grond. 

2.3 DOCUMENTEN OVER DE BODEMKWALITEIT 

2.3.1 Historische verontreiniging 

DATUM: 18.01.1999 

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek 

TITEL: Oriënterend Bodemonderzoek Voormalige Tapijtfabriek Destelbergen Magerstraat, 

Destelbergen 

AUTEUR: Bodemkundige Dienst van België VZW 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en   

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44028 DESTELBERGEN 4 AFD/HEUSDEN1/ 

straat + nr. : AXMINSTERHOF 37 

sectie : B 

nummer : 0490/00R002 

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 

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 geen verdere maatregelen worden 

uitgevoerd. 

2.2.1 Historische verontreiniging 

Volgens het Bodemdecreet moet er geen beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd worden op 

deze grond. 
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De OVAM baseert zich voor deze uitspraak op het oriënterend bodemonderzoek van 

18.01.1999, en op de hierin opgenomen bodemkenmerken en functie van de grond. 

2.3 DOCUMENTEN OVER DE BODEMKWALITEIT 

2.3.1 Historische verontreiniging 

DATUM: 18.01.1999 

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek 

TITEL: Oriënterend Bodemonderzoek Voormalige Tapijtfabriek Destelbergen Magerstraat, 

Destelbergen 

AUTEUR: Bodemkundige Dienst van België VZW 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en   

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44028 DESTELBERGEN 4 AFD/HEUSDEN1/ 

straat + nr. : AXMINSTERHOF 59 

sectie : B 

nummer : 0490/00R003 

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 

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 geen verdere maatregelen worden 

uitgevoerd. 

2.2.1 Historische verontreiniging 

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 

18.01.1999, en op de hierin opgenomen bodemkenmerken en functie van de grond. 

2.3 DOCUMENTEN OVER DE BODEMKWALITEIT 

2.3.1 Historische verontreiniging 

DATUM: 18.01.1999 

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek 

TITEL: Oriënterend Bodemonderzoek Voormalige Tapijtfabriek Destelbergen Magerstraat, 

Destelbergen 

AUTEUR: Bodemkundige Dienst van België VZW 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.be/disclaimer. 
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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.”  

 

en   

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44028 DESTELBERGEN 4 AFD/HEUSDEN1/ 

straat + nr. : AXMINSTERHOF 39 

sectie : B 

nummer : 0490/00S002 

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 

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 geen verdere maatregelen worden 

uitgevoerd. 

2.2.1 Historische verontreiniging 

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 

18.01.1999, en op de hierin opgenomen bodemkenmerken en functie van de grond. 

2.3 DOCUMENTEN OVER DE BODEMKWALITEIT 

2.3.1 Historische verontreiniging 

DATUM: 18.01.1999 

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek 

TITEL: Oriënterend Bodemonderzoek Voormalige Tapijtfabriek Destelbergen Magerstraat, 

Destelbergen 

AUTEUR: Bodemkundige Dienst van België VZW 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en   

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44028 DESTELBERGEN 4 AFD/HEUSDEN1/ 

straat + nr. : AXMINSTERHOF 61 

sectie : B 

nummer : 0490/00S003 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 
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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 

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 geen verdere maatregelen worden 

uitgevoerd. 

2.2.1 Historische verontreiniging 

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 

18.01.1999, en op de hierin opgenomen bodemkenmerken en functie van de grond. 

2.3 DOCUMENTEN OVER DE BODEMKWALITEIT 

2.3.1 Historische verontreiniging 

DATUM: 18.01.1999 

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek 

TITEL: Oriënterend Bodemonderzoek Voormalige Tapijtfabriek Destelbergen Magerstraat, 

Destelbergen 

AUTEUR: Bodemkundige Dienst van België VZW 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44028 DESTELBERGEN 4 AFD/HEUSDEN1/ 

straat + nr. : AXMINSTERHOF 41 

sectie : B 

nummer : 0490/00T002 

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 

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 geen verdere maatregelen worden 

uitgevoerd. 

2.2.1 Historische verontreiniging 

Volgens het Bodemdecreet moet er geen beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd worden op 

deze grond. 
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De OVAM baseert zich voor deze uitspraak op het oriënterend bodemonderzoek van 

18.01.1999, en op de hierin opgenomen bodemkenmerken en functie van de grond. 

2.3 DOCUMENTEN OVER DE BODEMKWALITEIT 

2.3.1 Historische verontreiniging 

DATUM: 18.01.1999 

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek 

TITEL: Oriënterend Bodemonderzoek Voormalige Tapijtfabriek Destelbergen Magerstraat, 

Destelbergen 

AUTEUR: Bodemkundige Dienst van België VZW 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en   

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44028 DESTELBERGEN 4 AFD/HEUSDEN1/ 

straat + nr. : AXMINSTERHOF 

sectie : B 

nummer : 0490/00T003 

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 

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 geen verdere maatregelen worden 

uitgevoerd. 

2.2.1 Historische verontreiniging 

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 

18.01.1999, en op de hierin opgenomen bodemkenmerken en functie van de grond. 

2.3 DOCUMENTEN OVER DE BODEMKWALITEIT 

2.3.1 Historische verontreiniging 

DATUM: 18.01.1999 

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek 

TITEL: Oriënterend Bodemonderzoek Voormalige Tapijtfabriek Destelbergen Magerstraat, 

Destelbergen 

AUTEUR: Bodemkundige Dienst van België VZW 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.be/disclaimer. 
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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.” 

 

en   

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44028 DESTELBERGEN 4 AFD/HEUSDEN1/ 

straat + nr. : AXMINSTERHOF 43 

sectie : B 

nummer : 0490/00V002 

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 

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 geen verdere maatregelen worden 

uitgevoerd. 

2.2.1 Extra informatie 

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 

18.01.1999. 

2.3 DOCUMENTEN OVER DE BODEMKWALITEIT 

2.3.1 Extra informatie 

DATUM: 18.01.1999 

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek 

TITEL: Oriënterend Bodemonderzoek Voormalige Tapijtfabriek Destelbergen Magerstraat, 

Destelbergen 

AUTEUR: Bodemkundige Dienst van België VZW 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.”en   
 

en   

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44028 DESTELBERGEN 4 AFD/HEUSDEN1/ 

straat + nr. : AXMINSTERHOF 45 

sectie : B 

nummer : 0490/00W002 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 
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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 

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 geen verdere maatregelen worden 

uitgevoerd. 

2.2.1 Extra informatie 

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 

18.01.1999. 

2.3 DOCUMENTEN OVER DE BODEMKWALITEIT 

2.3.1 Extra informatie 

DATUM: 18.01.1999 

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek 

TITEL: Oriënterend Bodemonderzoek Voormalige Tapijtfabriek Destelbergen Magerstraat, 

Destelbergen 

AUTEUR: Bodemkundige Dienst van België VZW 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44028 DESTELBERGEN 4 AFD/HEUSDEN1/ 

straat + nr. : 

sectie : B 

nummer : 0490/00W003 

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 

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 geen verdere maatregelen worden 

uitgevoerd. 

2.2.1 Historische verontreiniging 

Volgens het Bodemdecreet moet er geen beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd worden op 

deze grond. 
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De OVAM baseert zich voor deze uitspraak op het oriënterend bodemonderzoek van 

18.01.1999, en op de hierin opgenomen bodemkenmerken en functie van de grond. 

2.3 DOCUMENTEN OVER DE BODEMKWALITEIT 

2.3.1 Historische verontreiniging 

DATUM: 18.01.1999 

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek 

TITEL: Oriënterend Bodemonderzoek Voormalige Tapijtfabriek Destelbergen Magerstraat, 

Destelbergen 

AUTEUR: Bodemkundige Dienst van België VZW 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.”  

 

en   

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44028 DESTELBERGEN 4 AFD/HEUSDEN1/ 

straat + nr. : AXMINSTERHOF 47 

sectie : B 

nummer : 0490/00X002 

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 

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 geen verdere maatregelen worden 

uitgevoerd. 

2.2.1 Extra informatie 

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 

18.01.1999. 

2.3 DOCUMENTEN OVER DE BODEMKWALITEIT 

2.3.1 Extra informatie 

DATUM: 18.01.1999 

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek 

TITEL: Oriënterend Bodemonderzoek Voormalige Tapijtfabriek Destelbergen Magerstraat, 

Destelbergen 

AUTEUR: Bodemkundige Dienst van België VZW 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.be/disclaimer. 
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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.” 

 

en   
 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44028 DESTELBERGEN 4 AFD/HEUSDEN1/ 

straat + nr. : AXMINSTERHOF 2 

sectie : B 

nummer : 0490/00Y002 

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 

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 geen verdere maatregelen worden 

uitgevoerd. 

2.2.1 Historische verontreiniging 

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 

18.01.1999, en op de hierin opgenomen bodemkenmerken en functie van de grond. 

2.3 DOCUMENTEN OVER DE BODEMKWALITEIT 

2.3.1 Historische verontreiniging 

DATUM: 18.01.1999 

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek 

TITEL: Oriënterend Bodemonderzoek Voormalige Tapijtfabriek Destelbergen Magerstraat, 

Destelbergen 

AUTEUR: Bodemkundige Dienst van België VZW 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en   

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44028 DESTELBERGEN 4 AFD/HEUSDEN1/ 

straat + nr. : AXMINSTERHOF 4 

sectie : B 

nummer : 0490/00Z002 

Verder 'deze grond' genoemd. 
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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 

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 geen verdere maatregelen worden 

uitgevoerd. 

2.2.1 Historische verontreiniging 

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 

18.01.1999, en op de hierin opgenomen bodemkenmerken en functie van de grond. 

2.3 DOCUMENTEN OVER DE BODEMKWALITEIT 

2.3.1 Historische verontreiniging 

DATUM: 18.01.1999 

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek 

TITEL: Oriënterend Bodemonderzoek Voormalige Tapijtfabriek Destelbergen Magerstraat, 

Destelbergen 

AUTEUR: Bodemkundige Dienst van België VZW 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 18.05.2022 

afdeling : 44013 DESTELBERGEN 1 AFD 

straat + nr. : 

sectie : A 

nummer : 0833/00Z000 

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. 

Deze grond is opgenomen in de inventaris risicosites PFAS-vervuiling. Meer informatie over 

deze inventaris vindt u op https://ovam.vlaanderen.be/welke-gegevens-staan-op-het-

bodemattest/pfas 

2.1 INFORMATIE 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 
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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 verslag van oriënterend en beschrijvend 

bodemonderzoek van 10.10.2011 en op de hierin opgenomen bodemkenmerken en functie van 

de grond. 

In overeenstemming met het Bodemdecreet is voldaan aan de volgende verplichtingen: 

- Het bodemsaneringsproject van 23.04.2012 werd bij de OVAM ingediend op 08.05.2012. 

Hierop werd door de OVAM een conformiteitsattest afgeleverd. 

2.2.2 Nieuwe verontreiniging 

In overeenstemming met het Bodemdecreet is voldaan aan de volgende verplichtingen: 

- Het bodemsaneringsproject van 23.04.2012 werd bij de OVAM ingediend op 08.05.2012. 

Hierop werd door de OVAM een conformiteitsattest afgeleverd. 

2.3 DOCUMENTEN OVER DE BODEMKWALITEIT 

2.3.1 Historische verontreiniging 

DATUM: 10.07.1997 

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek 

TITEL: Oriënterend Bodemonderzoek op een Terrein van Uco-Textiles N.V. te Destelbergen + 

aanvullend onderzoek d.d. 27.08.1997 

AUTEUR: SGS-Ecocare Consultants NV 

DATUM: 17.12.1999 

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek 

TITEL: Oriënterend Bodemonderzoek i.v.m. mogelijke bodemverontreiniging, 

Nijverheidsstraat 2 & 18, 9070 Destelbergen (Pn 99/02017) 

AUTEUR: ABO N.V. 

DATUM: 30.01.2002 

TYPE: Beschrijvend bodemonderzoek 

TITEL: Beschrijvend bodemonderzoek tussentijds verslag fase 1 en fase 2 (00/02853) + 

beschrijvend bodemonderzoek fase 3 - TAE Bedrijvenpark NV, Nijverheidsstraat 2 te 9070 

Destelbergen. 

AUTEUR: Environmental Strategical Advice BV 

DATUM: 29.01.2003 

TYPE: Bodemsaneringsproject 

TITEL: Bodemsaneringsproject T.A.E. NV Bedrijvenpark, Nijverheidstraat 2 te Destelbergen 

AUTEUR: Environmental Strategical Advice BV 

DATUM: 10.10.2011 

TYPE: Oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek 

TITEL: Orienterend en beschrijvend Bodemonderzoek - TAE Bedrijvenpark NV - 

Nijverheidsstraat 2 - Dendermondesteenweg 116 - 9700 Oudenaarde + aanvulling mail van 

17.12.2011 + beperkte aanvulling 

i.k.v. strategie 5A en 5B van 02.12.2014 

AUTEUR: Deweer Studie- en Ingenieursbureau BV 

DATUM: 23.04.2012 

TYPE: Bodemsaneringsproject 

TITEL: Bodemsaneringsproject TAE Bedrijvenpark NV + aanvullingen 15 mei 2012 

AUTEUR: Deweer Studie- en Ingenieursbureau BV 

DATUM: 02.12.2014 

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek 

TITEL: Beperkte aanvulling van het oriënterend bodemonderzoek in het kader van strategie 

5A TAE Bedrijvenpark NV, UCO Textiles nv Nijverheidsstraat 2, Dendermondsesteenweg 116, 

9070 Destelbergen 

AUTEUR: Environmental Strategical Advice BV 

2.3.2 Nieuwe verontreiniging 

DATUM: 10.10.2011 
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TYPE: Oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek 

TITEL: Orienterend en beschrijvend Bodemonderzoek - TAE Bedrijvenpark NV - 

Nijverheidsstraat 2 - 

Dendermondesteenweg 116 - 9700 Oudenaarde + aanvulling mail van 17.12.2011 + beperkte 

aanvulling i.k.v. strategie 5A en 5B van 02.12.2014 

AUTEUR: Deweer Studie- en Ingenieursbureau BV 

DATUM: 23.04.2012 

TYPE: Bodemsaneringsproject 

TITEL: Bodemsaneringsproject TAE Bedrijvenpark NV + aanvullingen 15 mei 2012 

AUTEUR: Deweer Studie- en Ingenieursbureau BV 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en 

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44816 GENT 16 AFD 

straat + nr. : Politieke-Gevangenenlaan 5 

sectie : K 

nummer : 0685/00B008 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging 

voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.”  

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 



146 

 

afdeling : 44028 DESTELBERGEN 4 AFD/HEUSDEN1/ 

straat + nr. : AXMINSTERHOF 11 

sectie : B 

nummer : 0490/00A002 

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 

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 geen verdere maatregelen worden 

uitgevoerd. 

2.2.1 Historische verontreiniging 

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 

18.01.1999, en op de hierin opgenomen bodemkenmerken en functie van de grond. 

2.3 DOCUMENTEN OVER DE BODEMKWALITEIT 

2.3.1 Historische verontreiniging 

DATUM: 18.01.1999 

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek 

TITEL: Oriënterend Bodemonderzoek Voormalige Tapijtfabriek Destelbergen Magerstraat, 

Destelbergen 

AUTEUR: Bodemkundige Dienst van België VZW 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en 

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44028 DESTELBERGEN 4 AFD/HEUSDEN1/ 

straat + nr. : AXMINSTERHOF 13 

sectie : B 

nummer : 0490/00B002 

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 

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 
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Volgens het Bodemdecreet moeten op deze grond geen verdere maatregelen worden 

uitgevoerd. 

2.2.1 Historische verontreiniging 

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 

18.01.1999, en op de hierin opgenomen bodemkenmerken en functie van de grond. 

2.3 DOCUMENTEN OVER DE BODEMKWALITEIT 

2.3.1 Historische verontreiniging 

DATUM: 18.01.1999 

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek 

TITEL: Oriënterend Bodemonderzoek Voormalige Tapijtfabriek Destelbergen Magerstraat, 

Destelbergen 

AUTEUR: Bodemkundige Dienst van België VZW 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.”  

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44028 DESTELBERGEN 4 AFD/HEUSDEN1/ 

straat + nr. : AXMINSTERHOF 15 

sectie : B 

nummer : 0490/00C002 

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 

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 geen verdere maatregelen worden 

uitgevoerd. 

2.2.1 Historische verontreiniging 

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 

18.01.1999, en op de hierin opgenomen bodemkenmerken en functie van de grond. 

2.3 DOCUMENTEN OVER DE BODEMKWALITEIT 

2.3.1 Historische verontreiniging 

DATUM: 18.01.1999 

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek 

TITEL: Oriënterend Bodemonderzoek Voormalige Tapijtfabriek Destelbergen Magerstraat, 

Destelbergen 

AUTEUR: Bodemkundige Dienst van België VZW 



148 

 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.”  

 

en 

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44028 DESTELBERGEN 4 AFD/HEUSDEN1/ 

straat + nr. : AXMINSTERHOF 17 

sectie : B 

nummer : 0490/00D002 

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 

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 geen verdere maatregelen worden 

uitgevoerd. 

2.2.1 Historische verontreiniging 

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 

18.01.1999, en op de hierin opgenomen bodemkenmerken en functie van de grond. 

2.3 DOCUMENTEN OVER DE BODEMKWALITEIT 

2.3.1 Historische verontreiniging 

DATUM: 18.01.1999 

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek 

TITEL: Oriënterend Bodemonderzoek Voormalige Tapijtfabriek Destelbergen Magerstraat, 

Destelbergen 

AUTEUR: Bodemkundige Dienst van België VZW 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44028 DESTELBERGEN 4 AFD/HEUSDEN1/ 
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straat + nr. : AXMINSTERHOF 19 

sectie : B 

nummer : 0490/00E002 

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 

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 geen verdere maatregelen worden 

uitgevoerd. 

2.2.1 Historische verontreiniging 

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 

18.01.1999, en op de hierin opgenomen bodemkenmerken en functie van de grond. 

2.3 DOCUMENTEN OVER DE BODEMKWALITEIT 

2.3.1 Historische verontreiniging 

DATUM: 18.01.1999 

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek 

TITEL: Oriënterend Bodemonderzoek Voormalige Tapijtfabriek Destelbergen Magerstraat, 

Destelbergen 

AUTEUR: Bodemkundige Dienst van België VZW 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en 

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44028 DESTELBERGEN 4 AFD/HEUSDEN1/ 

straat + nr. : AXMINSTERHOF 21 

sectie : B 

nummer : 0490/00F002 

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 

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 
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Volgens het Bodemdecreet moeten op deze grond geen verdere maatregelen worden 

uitgevoerd. 

2.2.1 Historische verontreiniging 

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 

18.01.1999, en op de hierin opgenomen bodemkenmerken en functie van de grond. 

2.3 DOCUMENTEN OVER DE BODEMKWALITEIT 

2.3.1 Historische verontreiniging 

DATUM: 18.01.1999 

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek 

TITEL: Oriënterend Bodemonderzoek Voormalige Tapijtfabriek Destelbergen Magerstraat, 

Destelbergen 

AUTEUR: Bodemkundige Dienst van België VZW 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44028 DESTELBERGEN 4 AFD/HEUSDEN1/ 

straat + nr. : AXMINSTERHOF 23 

sectie : B 

nummer : 0490/00G002 

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 

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 geen verdere maatregelen worden 

uitgevoerd. 

2.2.1 Historische verontreiniging 

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 

18.01.1999, en op de hierin opgenomen bodemkenmerken en functie van de grond. 

2.3 DOCUMENTEN OVER DE BODEMKWALITEIT 

2.3.1 Historische verontreiniging 

DATUM: 18.01.1999 

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek 

TITEL: Oriënterend Bodemonderzoek Voormalige Tapijtfabriek Destelbergen Magerstraat, 

Destelbergen 

AUTEUR: Bodemkundige Dienst van België VZW 
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Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.”  

 

en 

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44028 DESTELBERGEN 4 AFD/HEUSDEN1/ 

straat + nr. : AXMINSTERHOF 

sectie : B 

nummer : 0490/00X000 

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 

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 geen verdere maatregelen worden 

uitgevoerd. 

2.2.1 Historische verontreiniging 

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 

18.01.1999, en op de hierin opgenomen bodemkenmerken en functie van de grond. 

2.3 DOCUMENTEN OVER DE BODEMKWALITEIT 

2.3.1 Historische verontreiniging 

DATUM: 18.01.1999 

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek 

TITEL: Oriënterend Bodemonderzoek Voormalige Tapijtfabriek Destelbergen Magerstraat, 

Destelbergen 

AUTEUR: Bodemkundige Dienst van België VZW 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.”  

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44816 GENT 16 AFD 
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straat + nr. : Kaarderijstraat 14 

sectie : K 

nummer : 0679/00A003 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging 

voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en 

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44816 GENT 16 AFD 

straat + nr. : Kaarderijstraat 16 

sectie : K 

nummer : 0679/00B003 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging 

voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.be/disclaimer. 
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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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44816 GENT 16 AFD 

straat + nr. : Kaarderijstraat 18 

sectie : K 

nummer : 0679/00C003 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging 

voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en 

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44816 GENT 16 AFD 

straat + nr. : Kaarderijstraat 20 

sectie : K 

nummer : 0679/00D003 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging 

voorkomt. 
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2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44816 GENT 16 AFD 

straat + nr. : Kaarderijstraat 22 

sectie : K 

nummer : 0679/00E003 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging 

voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.”  

 

en 

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44816 GENT 16 AFD 

straat + nr. : Kaarderijstraat 24 

sectie : K 

nummer : 0679/00F003 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 
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Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging 

voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.”  

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44816 GENT 16 AFD 

straat + nr. : Kaarderijstraat 4 

sectie : K 

nummer : 0679/00V002 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging 

voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en 
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“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44816 GENT 16 AFD 

straat + nr. : Kaarderijstraat 6 

sectie : K 

nummer : 0679/00W002 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging 

voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.”  

 

en  
 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44816 GENT 16 AFD 

straat + nr. : Kaarderijstraat 8 

sectie : K 

nummer : 0679/00X002 

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 nog 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 11.07.2016 

en op de hierin opgenomen bodemkenmerken en functie van de grond. 
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Niet alle verontreinigingen die tot stand gekomen zijn op deze grond, werden reeds 

onderzocht. 

2.3 DOCUMENTEN OVER DE BODEMKWALITEIT 

2.3.1 Historische verontreiniging 

DATUM: 21.09.2015 

TYPE: Beschrijvend bodemonderzoek 

TITEL: Rapport beschrijvend bodemonderzoek: Esso-Station, Rooigemlaan 2 te 9000 Gent 

AUTEUR: Esher BV 

DATUM: 11.07.2016 

TYPE: Beschrijvend bodemonderzoek 

TITEL: Beschrijvend bodemonderzoek: Esso-Station, Rooigemlaan 2 te 9000 Gent 

AUTEUR: Esher BV 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.”  

 

en 

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44816 GENT 16 AFD 

straat + nr. : Kaarderijstraat 10 

sectie : K 

nummer : 0679/00Y002 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging 

voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.”  

 

en  
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“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44816 GENT 16 AFD 

straat + nr. : Kaarderijstraat 12 

sectie : K 

nummer : 0679/00Z002 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging 

voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.”  

 

en 

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44816 GENT 16 AFD 

straat + nr. : Politieke-Gevangenenlaan 7 

sectie : K 

nummer : 0685/00A008 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging 

voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 
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1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44816 GENT 16 AFD 

straat + nr. : Normandiëlaan 2 

sectie : K 

nummer : 0685/00D005 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging 

voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en 

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44816 GENT 16 AFD 

straat + nr. : Politieke-Gevangenenlaan 1 

sectie : K 

nummer : 0685/00D008 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 
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2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging 

voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.”  

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44816 GENT 16 AFD 

straat + nr. : Wessemweg 2 

sectie : K 

nummer : 0685/00E005 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging 

voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.”  

 

en 

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44816 GENT 16 AFD 

straat + nr. : 

sectie : K 
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nummer : 0685/00E008 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging 

voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.”  

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44816 GENT 16 AFD 

straat + nr. : Wessemweg 4 

sectie : K 

nummer : 0685/00F005 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging 

voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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. 
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4 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens.”  

 

en 

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44816 GENT 16 AFD 

straat + nr. : 

sectie : K 

nummer : 0685/00F007 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging 

voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.”  

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44816 GENT 16 AFD 

straat + nr. : Politieke-Gevangenenlaan 2 

sectie : K 

nummer : 0685/00G005 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging 

voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 
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Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.”  

 

en 

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44816 GENT 16 AFD 

straat + nr. : Politieke-Gevangenenlaan 4 

sectie : K 

nummer : 0685/00H005 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging 

voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.”  

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44816 GENT 16 AFD 

straat + nr. : Politieke-Gevangenenlaan 8 

sectie : K 

nummer : 0685/00K005 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet opgenomen in het grondeninformatieregister. 
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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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging 

voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.”  

 

en 

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44816 GENT 16 AFD 

straat + nr. : Politieke-Gevangenenlaan 10 

sectie : K 

nummer : 0685/00L005 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging 

voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.”  

 

en  
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“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44816 GENT 16 AFD 

straat + nr. : Politieke-Gevangenenlaan 35 

sectie : K 

nummer : 0685/00L006 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging 

voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.”  

 

en 

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44816 GENT 16 AFD 

straat + nr. : Politieke-Gevangenenlaan 12 

sectie : K 

nummer : 0685/00M005 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging 

voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 
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1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.”  

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44816 GENT 16 AFD 

straat + nr. : Politieke-Gevangenenlaan 59 

sectie : K 

nummer : 0685/00M008 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging 

voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.”  

 

en 

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44816 GENT 16 AFD 

straat + nr. : Politieke-Gevangenenlaan 14 

sectie : K 

nummer : 0685/00N005 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 
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2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging 

voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.”  

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44816 GENT 16 AFD 

straat + nr. : Politieke-Gevangenenlaan 6 

sectie : K 

nummer : 0685/00N006 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging 

voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.”  

 

en 

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44816 GENT 16 AFD 

straat + nr. : Politieke-Gevangenenlaan 49 

sectie : K 
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nummer : 0685/00N008 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging 

voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.”  

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44816 GENT 16 AFD 

straat + nr. : Politieke-Gevangenenlaan 18 

sectie : K 

nummer : 0685/00P005 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging 

voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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. 



169 

 

4 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens.”  

 

en 

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44816 GENT 16 AFD 

straat + nr. : Politieke-Gevangenenlaan 16 

sectie : K 

nummer : 0685/00P006 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging 

voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.”  

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44816 GENT 16 AFD 

straat + nr. : Politieke-Gevangenenlaan 19 

sectie : K 

nummer : 0685/00P008 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging 

voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 
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Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.”  

 

en 

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44816 GENT 16 AFD 

straat + nr. : Politieke-Gevangenenlaan 27 

sectie : K 

nummer : 0685/00R004 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging 

voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.”  

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44816 GENT 16 AFD 

straat + nr. : Politieke-Gevangenenlaan 22 

sectie : K 

nummer : 0685/00R005 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet opgenomen in het grondeninformatieregister. 
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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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging 

voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.”  

 

en 

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44816 GENT 16 AFD 

straat + nr. : Politieke-Gevangenenlaan 20 

sectie : K 

nummer : 0685/00R006 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging 

voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.”  

 

en  

 



172 

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44816 GENT 16 AFD 

straat + nr. : Politieke-Gevangenenlaan 39 

sectie : K 

nummer : 0685/00R007 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging 

voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.”  

 

en 

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44816 GENT 16 AFD 

straat + nr. : Politieke-Gevangenenlaan 17 

sectie : K 

nummer : 0685/00R008 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging 

voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 
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1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.”  

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44816 GENT 16 AFD 

straat + nr. : Politieke-Gevangenenlaan 24 

sectie : K 

nummer : 0685/00S005 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging 

voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.”  

 

en 

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44816 GENT 16 AFD 

straat + nr. : Politieke-Gevangenenlaan 28 

sectie : K 

nummer : 0685/00S006 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 
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2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging 

voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.”  

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44816 GENT 16 AFD 

straat + nr. : Politieke-Gevangenenlaan 33 

sectie : K 

nummer : 0685/00S007 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging 

voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.”  

 

en 

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44816 GENT 16 AFD 

straat + nr. : Politieke-Gevangenenlaan 26 

sectie : K 
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nummer : 0685/00T005 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging 

voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.”  

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44816 GENT 16 AFD 

straat + nr. : Politieke-Gevangenenlaan 31 

sectie : K 

nummer : 0685/00T007 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging 

voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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. 
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4 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens.”  

 

en 

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44816 GENT 16 AFD 

straat + nr. : Politieke-Gevangenenlaan 30 

sectie : K 

nummer : 0685/00V005 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging 

voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.”  

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44816 GENT 16 AFD 

straat + nr. : Politieke-Gevangenenlaan 25 

sectie : K 

nummer : 0685/00V007 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging 

voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 
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Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient 

er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.”  
 

en 

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44816 GENT 16 AFD 

straat + nr. : Politieke-Gevangenenlaan 32 

sectie : K 

nummer : 0685/00W005 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging 

voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.”  

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44816 GENT 16 AFD 

straat + nr. : Wessemweg 6 

sectie : K 

nummer : 0685/00X005 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet opgenomen in het grondeninformatieregister. 
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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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging 

voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.”  

 

en 

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44816 GENT 16 AFD 

straat + nr. : Wessemweg 8 

sectie : K 

nummer : 0685/00Y005 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging 

voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.”  

 

en  
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“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44816 GENT 16 AFD 

straat + nr. : Wessemweg 10 

sectie : K 

nummer : 0685/00Z005 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging 

voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.”  

 

en 

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44816 GENT 16 AFD 

straat + nr. : Maeswal 14 

sectie : K 

nummer : 0859/00C006 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging 

voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 
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1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.”  

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44816 GENT 16 AFD 

straat + nr. : Maeswal 16 

sectie : K 

nummer : 0859/00D006 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging 

voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.”  

 

en 

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44816 GENT 16 AFD 

straat + nr. : Maeswal 10 

sectie : K 

nummer : 0859/00E006 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 
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2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging 

voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44816 GENT 16 AFD 

straat + nr. : Maeswal 12 

sectie : K 

nummer : 0859/00F006 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging 

voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.”  

 

en 

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44816 GENT 16 AFD 

straat + nr. : Maeswal 8 

sectie : K 
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nummer : 0859/00G006 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging 

voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.”  

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44816 GENT 16 AFD 

straat + nr. : Maeswal 6 

sectie : K 

nummer : 0859/00H006 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging 

voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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. 
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4 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens.”  

 

en 

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44816 GENT 16 AFD 

straat + nr. : Maeswal 4 

sectie : K 

nummer : 0859/00K006 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging 

voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.”  

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44816 GENT 16 AFD 

straat + nr. : Maeswal 2 

sectie : K 

nummer : 0859/00M009 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging 

voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 
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Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.”  

 

en 

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44816 GENT 16 AFD 

straat + nr. : Nekkersputstraat 61 

sectie : K 

nummer : 0888/00L002 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging 

voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.”  

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44816 GENT 16 AFD 

straat + nr. : Ramskapellelaan 31 

sectie : K 

nummer : 0939/00A004 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet opgenomen in het grondeninformatieregister. 
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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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging 

voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.”  

 

en 

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44816 GENT 16 AFD 

straat + nr. : Ramskapellelaan 33 

sectie : K 

nummer : 0939/00B004 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging 

voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.”  

 

en  
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“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44816 GENT 16 AFD 

straat + nr. : Ramskapellelaan 17 

sectie : K 

nummer : 0939/00B005 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging 

voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.”  

 

en 

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44816 GENT 16 AFD 

straat + nr. : Ramskapellelaan 35 

sectie : K 

nummer : 0939/00C004 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging 

voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 
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1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.”  

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44816 GENT 16 AFD 

straat + nr. : Ontmijnersstraat 5 

sectie : K 

nummer : 0939/00C005 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging 

voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.”  

 

en 

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44816 GENT 16 AFD 

straat + nr. : Ramskapellelaan 37 

sectie : K 

nummer : 0939/00D004 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 
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2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging 

voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.”  

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44816 GENT 16 AFD 

straat + nr. : Ontmijnersstraat 9 

sectie : K 

nummer : 0939/00D005 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging 

voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.”  

 

en 

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44816 GENT 16 AFD 

straat + nr. : Ramskapellelaan 39 

sectie : K 
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nummer : 0939/00E004 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging 

voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.”  

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44816 GENT 16 AFD 

straat + nr. : 

sectie : K 

nummer : 0939/00E005 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging 

voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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. 
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4 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens.”  

 

en 

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44816 GENT 16 AFD 

straat + nr. : Ramskapellelaan 44 

sectie : K 

nummer : 0939/00F004 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging 

voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.”   

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44816 GENT 16 AFD 

straat + nr. : Ramskapellelaan 50 

sectie : K 

nummer : 0939/00F005 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging 

voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 



191 

 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.”  

 

en 

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44816 GENT 16 AFD 

straat + nr. : Ramskapellelaan 46 

sectie : K 

nummer : 0939/00G004 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging 

voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.”  

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44816 GENT 16 AFD 

straat + nr. : Luiklaan 47 

sectie : K 

nummer : 0939/00G005 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet opgenomen in het grondeninformatieregister. 
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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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging 

voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.”  

 

en 

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44816 GENT 16 AFD 

straat + nr. : Ramskapellelaan 48 

sectie : K 

nummer : 0939/00H004 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging 

voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.”  

 

en  
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“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44816 GENT 16 AFD 

straat + nr. : Luiklaan 43 

sectie : K 

nummer : 0939/00H005 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging 

voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.”  

 

en 

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44816 GENT 16 AFD 

straat + nr. : Ramskapellelaan 52 

sectie : K 

nummer : 0939/00K004 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging 

voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 
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1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.”  

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44816 GENT 16 AFD 

straat + nr. : Ramskapellelaan 54 

sectie : K 

nummer : 0939/00L004 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging 

voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.”  

 

en 

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44816 GENT 16 AFD 

straat + nr. : Ontmijnersstraat 3 

sectie : K 

nummer : 0939/00N003 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 
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2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.”  

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44816 GENT 16 AFD 

straat + nr. : Ontmijnersstraat 7 

sectie : K 

nummer : 0939/00P003 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.”  

 

en 

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44816 GENT 16 AFD 

straat + nr. : Luiklaan 45 

sectie : K 

nummer : 0939/00P004 

Verder 'deze grond' genoemd. 
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2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.”  

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44816 GENT 16 AFD 

straat + nr. : Ontmijnersstraat 11 

sectie : K 

nummer : 0939/00R003 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.”  

 

en 
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“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44816 GENT 16 AFD 

straat + nr. : Luiklaan 41 

sectie : K 

nummer : 0939/00R004 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.”  

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44816 GENT 16 AFD 

straat + nr. : Ontmijnersstraat 13 

sectie : K 

nummer : 0939/00S003 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 
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www.ovam.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.”  

 

en 

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44816 GENT 16 AFD 

straat + nr. : Luiklaan 39 

sectie : K 

nummer : 0939/00S004 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.”  

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44816 GENT 16 AFD 

straat + nr. : Ontmijnersstraat 15 

sectie : K 

nummer : 0939/00T003 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 
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Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.”  

 

en 

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44816 GENT 16 AFD 

straat + nr. : Luiklaan 37 

sectie : K 

nummer : 0939/00T004 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.”  

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44816 GENT 16 AFD 

straat + nr. : Luiklaan 49 

sectie : K 

nummer : 0939/00T005 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet opgenomen in het grondeninformatieregister. 

2.0 EXTRA INFORMATIE: 
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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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.”  

 

en 

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44816 GENT 16 AFD 

straat + nr. : Ramskapellelaan 21 

sectie : K 

nummer : 0939/00V003 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.”  

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44816 GENT 16 AFD 
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straat + nr. : Ramskapellelaan 56 

sectie : K 

nummer : 0939/00V005 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.”  

 

en 

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44816 GENT 16 AFD 

straat + nr. : Ramskapellelaan 23 

sectie : K 

nummer : 0939/00W003 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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. 
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4 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens.”  

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44816 GENT 16 AFD 

straat + nr. : Luiklaan 51 

sectie : K 

nummer : 0939/00W005 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.”  

 

en 

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44816 GENT 16 AFD 

straat + nr. : Ramskapellelaan 25 

sectie : K 

nummer : 0939/00X003 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 
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Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.”  

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44816 GENT 16 AFD 

straat + nr. : Ramskapellelaan 27 

sectie : K 

nummer : 0939/00Y003 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.”  

 

en 

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44816 GENT 16 AFD 

straat + nr. : Ramskapellelaan 29 

sectie : K 

nummer : 0939/00Z003 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 
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De OVAM heeft geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.”  

 

Voor voormeld Vastgoed heeft OVAM volgende bodemattesten afgeleverd op 19 juli 2022, waarvan de 

inhoud letterlijk luidt als volgt: 

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44017 GENT 27 AFD/DRONGEN 1AFD/ 

straat + nr. : 

sectie : C 

nummer : 0470/00R009 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44021 GENT 1 AFD 

straat + nr. : Kartuizerlaan 4/10B 

sectie : A 
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nummer : 0907/00R000 

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 

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 geen verdere maatregelen worden uitgevoerd. 

2.2.1 Extra informatie 

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 03.06.2014. 

2.3 DOCUMENTEN OVER DE BODEMKWALITEIT 

2.3.1 Extra informatie 

DATUM: 03.06.2014 

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek 

TITEL: Oriënterend bodemonderzoek Gamma, Pierre de Geyterstraat 1/13 - 14/33 & 

Kartuizerlaan 4/10B in 

9000 Gent 

AUTEUR: Geolab BVBA 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44021 GENT 1 AFD 

straat + nr. : SLEEPSTR 73/75C 

sectie : A 

nummer : 0907/00W000 

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 

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

Bijgevolg is 

deze grond een risicogrond. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 
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www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44021 GENT 1 AFD 

straat + nr. : Sleepstraat 81 

sectie : A 

nummer : 0914/00C000 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

 

en 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44021 GENT 1 AFD 

straat + nr. : 

sectie : A 

nummer : 0984/00P002 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 
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Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en 

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44021 GENT 1 AFD 

straat + nr. : MUIDEPOORT 74/94B 

sectie : A 

nummer : 3113/00V000 

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 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 29.09.2015 

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. 

In overeenstemming met het Bodemdecreet is voldaan aan de volgende verplichtingen: 

- Het bodemsaneringsproject van 06.01.2020 werd bij de OVAM ingediend op 14.01.2020. 

Hierop werd 

door de OVAM een conformiteitsattest afgeleverd. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

2.3.1 GEBRUIKSADVIEZEN 

GA2 Bij de uitvoering van bemalingen is het aangewezen om maatregelen te nemen om de 

verspreiding van de grondwaterverontreiniging tegen te gaan. Bovendien wordt afgeraden om 

het grondwater te gebruiken voor diverse toepassingen, zoals drinkwater of voor persoonlijke 

hygiëne, om zwembaden en plonsbadjes te vullen, om gewassen te besproeien in de moestuin, 

als drenkwater voor vee of voor een industriële aanwending. Ook voor toepassingen zoals een 

warmtepomp, wordt aangeraden om maatregelen te nemen om het systeem te beschermen. 

2.4 DOCUMENTEN OVER DE BODEMKWALITEIT 

2.4.1 Historische verontreiniging 

DATUM: 24.02.2015 

TYPE: Onderzoeksverslag 
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TITEL: Beschrijvend bodemonderzoek in opdracht van OVAM-IVS, besteknummer BN1302017, 

Wasserij 

Moderna en Superclean, Muidepoort 85 en 23 te 9000 Gent 

AUTEUR: Esher BV 

DATUM: 29.09.2015 

TYPE: Beschrijvend bodemonderzoek 

TITEL: Gewijzigd beschrijvend bodemonderzoek i.o.v. OVAM-IVS (bestek BN130217), 

Wasserij Moderna en Superclean, Muidepoort 85 en 23 te 9000 Gent 

AUTEUR: Esher BV 

DATUM: 06.01.2020 

TYPE: Bodemsaneringsproject 

TITEL: Bodemsaneringsproject, OVAM, Muidepoort 23 en 85 te 9000 Gent 

AUTEUR: Envirosoil NV 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en 

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44021 GENT 1 AFD 

straat + nr. : Spadestraat 11 

sectie : A 

nummer : 3114/00D002 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en 
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“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44021 GENT 1 AFD 

straat + nr. : MUIDEPOORT 68/ 70F 

sectie : A 

nummer : 3123/00M000 

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 

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 29.09.2015 

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. 

In overeenstemming met het Bodemdecreet is voldaan aan de volgende verplichtingen: 

- Het bodemsaneringsproject van 06.01.2020 werd bij de OVAM ingediend op 14.01.2020. 

Hierop werd door de OVAM een conformiteitsattest afgeleverd. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

2.3.1 GEBRUIKSADVIEZEN 

GA2 Bij de uitvoering van bemalingen is het aangewezen om maatregelen te nemen om de 

verspreiding van de grondwaterverontreiniging tegen te gaan. Bovendien wordt afgeraden om 

het grondwater te gebruiken voor diverse toepassingen, zoals drinkwater of voor persoonlijke 

hygiëne, om zwembaden en plonsbadjes te vullen, om gewassen te besproeien in de moestuin, 

als drenkwater voor vee of voor een industriële aanwending. Ook voor toepassingen zoals een 

warmtepomp, wordt aangeraden om maatregelen te nemen om het systeem te beschermen. 

2.4 DOCUMENTEN OVER DE BODEMKWALITEIT 

2.4.1 Historische verontreiniging 

DATUM: 24.02.2015 

TYPE: Onderzoeksverslag 

TITEL: Beschrijvend bodemonderzoek in opdracht van OVAM-IVS, besteknummer BN1302017, 

Wasserij 

Moderna en Superclean, Muidepoort 85 en 23 te 9000 Gent 

AUTEUR: Esher BV 

DATUM: 29.09.2015 

TYPE: Beschrijvend bodemonderzoek 

TITEL: Gewijzigd beschrijvend bodemonderzoek i.o.v. OVAM-IVS (bestek BN130217), 

Wasserij Moderna en Superclean, Muidepoort 85 en 23 te 9000 Gent 

AUTEUR: Esher BV 

DATUM: 06.01.2020 

TYPE: Bodemsaneringsproject 

TITEL: Bodemsaneringsproject, OVAM, Muidepoort 23 en 85 te 9000 Gent 

AUTEUR: Envirosoil NV 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 
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1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en 

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44021 GENT 1 AFD 

straat + nr. : VORKSTRAAT 

sectie : A 

nummer : 3334/00N005 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en 

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44021 GENT 1 AFD 

straat + nr. : 

sectie : A 

nummer : 3334/00P005 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 
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Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 23.09.2021 

afdeling : 44810 GENT 10 AFD 

straat + nr. : WITTEKAPROENENPLEIN 1/ 15 

sectie : K 

nummer : 0071/00T003 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44810 GENT 10 AFD 

straat + nr. : 

sectie : K 

nummer : 0169/00G010 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet opgenomen in het grondeninformatieregister. 
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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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en 

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44810 GENT 10 AFD 

straat + nr. : 

sectie : K 

nummer : 0169/00H011 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden.  

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 
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afdeling : 44810 GENT 10 AFD 

straat + nr. : Hoppestraat 20 

sectie : K 

nummer : 0169/00X008 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44810 GENT 10 AFD 

straat + nr. : Aloïs Joosstraat 10 

sectie : K 

nummer : 0258/00N000 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.be/disclaimer. 

3 Maatregelen opgelegd of van toepassing buiten het kader van het Bodemdecreet worden 
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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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44810 GENT 10 AFD 

straat + nr. : Grensstraat 54 

sectie : K 

nummer : 0369/00B002 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44810 GENT 10 AFD 

straat + nr. : Grensstraat 56 

sectie : K 

nummer : 0369/00D002 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 



215 

 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44810 GENT 10 AFD 

straat + nr. : Grensstraat 62 

sectie : K 

nummer : 0369/00F002 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44810 GENT 10 AFD 

straat + nr. : Grensstraat 50 

sectie : K 

nummer : 0369/00F003 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet opgenomen in het grondeninformatieregister. 

2.0 EXTRA INFORMATIE: 
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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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44810 GENT 10 AFD 

straat + nr. : Grensstraat 52 

sectie : K 

nummer : 0369/00G003 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44810 GENT 10 AFD 

straat + nr. : Grensstraat 64 
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sectie : K 

nummer : 0369/00H002 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44810 GENT 10 AFD 

straat + nr. : Grensstraat 58 

sectie : K 

nummer : 0369/00H003 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 



218 

 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44810 GENT 10 AFD 

straat + nr. : Grensstraat 60 

sectie : K 

nummer : 0369/00K003 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44810 GENT 10 AFD 

straat + nr. : Grensstraat 66 

sectie : K 

nummer : 0369/00L003 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 
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3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44810 GENT 10 AFD 

straat + nr. : Grensstraat 38 

sectie : K 

nummer : 0369/00M003 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44810 GENT 10 AFD 

straat + nr. : Grensstraat 46 

sectie : K 

nummer : 0369/00N003 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 
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2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44810 GENT 10 AFD 

straat + nr. : Grensstraat 34 

sectie : K 

nummer : 0369/00R000 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44810 GENT 10 AFD 

straat + nr. : Grensstraat 32 

sectie : K 

nummer : 0369/00S003 

Verder 'deze grond' genoemd. 
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2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44810 GENT 10 AFD 

straat + nr. : Grensstraat 36 

sectie : K 

nummer : 0369/00T000 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  
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“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44810 GENT 10 AFD 

straat + nr. : Grensstraat 40 

sectie : K 

nummer : 0369/00T003 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44810 GENT 10 AFD 

straat + nr. : Grensstraat 42 

sectie : K 

nummer : 0369/00V000 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 
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www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44810 GENT 10 AFD 

straat + nr. : Grensstraat 44 

sectie : K 

nummer : 0369/00X000 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44810 GENT 10 AFD 

straat + nr. : Grensstraat 48 

sectie : K 

nummer : 0369/00Z000 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 
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Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44812 GENT 12 AFD 

straat + nr. : 

sectie : M 

nummer : 0006/00C002 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44812 GENT 12 AFD 

straat + nr. : gn 

sectie : M 

nummer : 0006/00D002 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet opgenomen in het grondeninformatieregister. 

2.0 EXTRA INFORMATIE: 
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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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 26.07.2022 

afdeling : 44812 GENT 12 AFD 

straat + nr. : gn 

sectie : M 

nummer : 0006/00P000 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 17.06.2021 

afdeling : 44812 GENT 12 AFD 
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straat + nr. : Hogeweg (lot A.4.1) 

sectie : M 

nummer : 0042/00M004 

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 

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

Bijgevolg is deze grond een risicogrond. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44812 GENT 12 AFD 

straat + nr. : Fibulaplein (lot A.4.2) 

sectie : M 

nummer : 0042/00V003 

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 

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

Bijgevolg is deze grond een risicogrond. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44812 GENT 12 AFD 

straat + nr. : Fibulaplein (lot A.4.3) 

sectie : M 

nummer : 0194/00L005 
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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 

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

Bijgevolg is deze grond een risicogrond. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44812 GENT 12 AFD 

straat + nr. : gn 

sectie : M 

nummer : 0195/00R000 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44812 GENT 12 AFD 

straat + nr. : gn 
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sectie : M 

nummer : 0195/00S000 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44812 GENT 12 AFD 

straat + nr. : gn 

sectie : M 

nummer : 0195/00T000 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 
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en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44812 GENT 12 AFD 

straat + nr. : gn 

sectie : M 

nummer : 0195/00V000 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44812 GENT 12 AFD 

straat + nr. : gn 

sectie : M 

nummer : 0195/00W000 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 
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3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44812 GENT 12 AFD 

straat + nr. : gn 

sectie : M 

nummer : 0195/00X000 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 26.07.2022 

afdeling : 44812 GENT 12 AFD 

straat + nr. : - 

sectie : M 

nummer : 0195/00Y000 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 
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2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 26.07.2022 

afdeling : 44812 GENT 12 AFD 

straat + nr. : - 

sectie : M 

nummer : 0195/00Z000 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44816 GENT 16 AFD 

straat + nr. : KASTANJESTR 29 

sectie : K 

nummer : 0596/00N005 

Verder 'deze grond' genoemd. 
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2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44816 GENT 16 AFD 

straat + nr. : KASTANJESTR 33 

sectie : K 

nummer : 0596/00P005 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  
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“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44816 GENT 16 AFD 

straat + nr. : KASTANJESTR 35 

sectie : K 

nummer : 0596/00R005 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44816 GENT 16 AFD 

straat + nr. : 

sectie : K 

nummer : 0685/00F013 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 
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www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44816 GENT 16 AFD 

straat + nr. : 

sectie : K 

nummer : 0685/00G013 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44816 GENT 16 AFD 

straat + nr. : 

sectie : K 

nummer : 0859/00M010 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 
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Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44816 GENT 16 AFD 

straat + nr. : Nekkersputstraat 101 

sectie : K 

nummer : 0888/00M002 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44816 GENT 16 AFD 

straat + nr. : 

sectie : K 

nummer : 0921/00W000 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet opgenomen in het grondeninformatieregister. 

2.0 EXTRA INFORMATIE: 
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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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

Voor voormeld Vastgoed heeft OVAM volgende bodemattesten afgeleverd op 27 juli 2022, waarvan 

de inhoud letterlijk luidt als volgt: 

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44021 GENT 1 AFD 

straat + nr. : LANDBOUWERSSTR 13/15+ 

sectie : A 

nummer : 3334/00T005 

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 

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

Bijgevolg is deze grond een risicogrond. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en 

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44021 GENT 1 AFD 

straat + nr. : Vorkstraat 

sectie : A 

nummer : 3334/00W005 

Verder 'deze grond' genoemd. 
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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 

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 geen verdere maatregelen worden uitgevoerd. 

2.2.1 Historische verontreiniging 

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 11.02.2020, 

en op de hierin opgenomen bodemkenmerken en functie van de grond. 

2.3 DOCUMENTEN OVER DE BODEMKWALITEIT 

2.3.1 Historische verontreiniging 

DATUM: 11.02.2020 

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek 

TITEL: Oriënterend bodemonderzoek: Achtermuide - voormalige garagewerkplaats, Vorkstraat 

8 te Gent 

AUTEUR: Saneco BV 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en 

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44021 GENT 1 AFD 

straat + nr. : 

sectie : A 

nummer : 3349/00L000 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 
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1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en 

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44021 GENT 1 AFD 

straat + nr. : Vorkstraat 

sectie : A 

nummer : 3349/00N000 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en 

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44021 GENT 1 AFD 

straat + nr. : Marseillestraat 1 

sectie : A 

nummer : 3445/00B005 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 
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Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en 

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44021 GENT 1 AFD 

straat + nr. : Marseillestraat 101 

sectie : A 

nummer : 3666/00H000 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en 

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44021 GENT 1 AFD 

straat + nr. : Marseillestraat 113 

sectie : A 

nummer : 3667/00H000 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 
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Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en 

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44021 GENT 1 AFD 

straat + nr. : Meulesteedsesteenweg 438 

sectie : A 

nummer : 3667/00K000 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dienter pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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, 19.07.2022” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 
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datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44021 GENT 1 AFD 

straat + nr. : 

sectie : A 

nummer : 3667/00L000 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en 

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44022 GENT 21 AFD/GENTBRUGGE 1AFD/ 

straat + nr. : Koningsdonkstraat 32 

sectie : A 

nummer : 0166/00L002 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.be/disclaimer. 



242 

 

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.” 

 

en 

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44022 GENT 21 AFD/GENTBRUGGE 1AFD/ 

straat + nr. : KONINGSDONKSTR 34 

sectie : A 

nummer : 0166/00M002 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44022 GENT 21 AFD/GENTBRUGGE 1AFD/ 

straat + nr. : Koningsdonkstraat 52 

sectie : A 

nummer : 0166/00V002 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 
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Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en 

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44022 GENT 21 AFD/GENTBRUGGE 1AFD/ 

straat + nr. : Koningsdonkstraat 6 

sectie : A 

nummer : 0168/00E000 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en 

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44022 GENT 21 AFD/GENTBRUGGE 1AFD/ 

straat + nr. : Koningsdonkstraat 4 

sectie : A 

nummer : 0168/00F000 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet opgenomen in het grondeninformatieregister. 

2.0 EXTRA INFORMATIE: 
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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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44022 GENT 21 AFD/GENTBRUGGE 1AFD/ 

straat + nr. : Koningsdonkstraat 2 

sectie : A 

nummer : 0168/00G000 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44022 GENT 21 AFD/GENTBRUGGE 1AFD/ 

straat + nr. : Emiel Van Swedenlaan 74 

sectie : A 
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nummer : 0169/00A004 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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. 

 

en 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44022 GENT 21 AFD/GENTBRUGGE 1AFD/ 

straat + nr. : Emiel Van Swedenlaan 76 

sectie : A 

nummer : 0169/00B004 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en 
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“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44022 GENT 21 AFD/GENTBRUGGE 1AFD/ 

straat + nr. : Emiel Van Swedenlaan 95 

sectie : A 

nummer : 0169/00C002 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en 

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44022 GENT 21 AFD/GENTBRUGGE 1AFD/ 

straat + nr. : Grootmeersweg 6 

sectie : A 

nummer : 0169/00G000 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

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

www.ovam.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.” 

 

en 

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44022 GENT 21 AFD/GENTBRUGGE 1AFD/ 

straat + nr. : Emiel Van Swedenlaan 42 

sectie : A 

nummer : 0169/00G003 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

 

en 

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44022 GENT 21 AFD/GENTBRUGGE 1AFD/ 

straat + nr. : Grootmeersweg 4 

sectie : A 

nummer : 0169/00L004 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 
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Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en 

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44022 GENT 21 AFD/GENTBRUGGE 1AFD/ 

straat + nr. : Emiel Van Swedenlaan 56 

sectie : A 

nummer : 0169/00P003 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en 

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44022 GENT 21 AFD/GENTBRUGGE 1AFD/ 

straat + nr. : Grootmeersweg 7 

sectie : A 

nummer : 0169/00T000 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 
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Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en 

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44022 GENT 21 AFD/GENTBRUGGE 1AFD/ 

straat + nr. : Grootmeersweg 3 

sectie : A 

nummer : 0169/00V000 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en 

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 
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datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44022 GENT 21 AFD/GENTBRUGGE 1AFD/ 

straat + nr. : Tineke van Heulestraat 11 

sectie : A 

nummer : 0169/00V002 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en 

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44022 GENT 21 AFD/GENTBRUGGE 1AFD/ 

straat + nr. : Emiel Van Swedenlaan 66 

sectie : A 

nummer : 0169/00W003 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.be/disclaimer. 
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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.” 

 

en 

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44022 GENT 21 AFD/GENTBRUGGE 1AFD/ 

straat + nr. : Tineke van Heulestraat 2 

sectie : A 

nummer : 0169/00X000 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en 

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44022 GENT 21 AFD/GENTBRUGGE 1AFD/ 

straat + nr. : Tineke van Heulestraat 17 

sectie : A 

nummer : 0169/00Y002 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 
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Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en 

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44022 GENT 21 AFD/GENTBRUGGE 1AFD/ 

straat + nr. : Emiel Van Swedenlaan 101 

sectie : A 

nummer : 0169/00Z000 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en 

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44022 GENT 21 AFD/GENTBRUGGE 1AFD/ 

straat + nr. : Tineke van Heulestraat 19 

sectie : A 

nummer : 0169/00Z002 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet opgenomen in het grondeninformatieregister. 

2.0 EXTRA INFORMATIE: 
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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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44362 GENT 22 AFD/GENTBRUGGE 2AFD/ 

straat + nr. : JAN RIJMSTR 24 

sectie : B 

nummer : 0004/00K008 

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 

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 geen verdere maatregelen worden uitgevoerd. 

2.2.1 Historische verontreiniging 

Het bodemonderzoek van 24.08.2000 voldoet voor deze grond niet als oriënterend 

bodemonderzoek in het kader van het Bodemdecreet. 

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 24.08.2000, 

en op de hierin opgenomen bodemkenmerken en functie van de grond. 

2.3 DOCUMENTEN OVER DE BODEMKWALITEIT 

2.3.1 Historische verontreiniging 

DATUM: 24.08.2000 

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek 

TITEL: Oriënterend Bodem- en Grondwateronderzoek I.O.V. Stad Gent te 9050 Gentbrugge, 

Scheldekaai 

AUTEUR: Esher BV 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

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

www.ovam.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.” 

 

en 

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44362 GENT 22 AFD/GENTBRUGGE 2AFD/ 

straat + nr. : JAN RIJMSTR * 22 

sectie : B 

nummer : 0004/00M008 

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 

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 geen verdere maatregelen worden uitgevoerd. 

2.2.1 Historische verontreiniging 

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 13.12.2005, 

en op de hierin opgenomen bodemkenmerken en functie van de grond. 

2.3 DOCUMENTEN OVER DE BODEMKWALITEIT 

2.3.1 Historische verontreiniging 

DATUM: 24.08.2000 

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek 

TITEL: Oriënterend Bodem- en Grondwateronderzoek I.O.V. Stad Gent te 9050 Gentbrugge, 

Kerkstraat 216 

(Stad Gent\gent\000703) 

AUTEUR: Esher BV 

DATUM: 18.09.2003 

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek 

TITEL: Oriënterend Bodemonderzoek - Kerkstraat te Gentburgge (03/07385/Il) 

AUTEUR: Ecolas NV 

DATUM: 13.12.2005 

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek 

TITEL: Oriënterend Bodemonderzoek, Kerstraat te Gentbrugge - 05/10706/Wd + Aanvullende 

Fax D.D. 

16.12.2005 

AUTEUR: Ecolas NV 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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. 
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4 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens.” 

 

en 

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44362 GENT 22 AFD/GENTBRUGGE 2AFD/ 

straat + nr. : JAN RIJMSTR 10 20 

sectie : B 

nummer : 0004/00N008 

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 

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 geen verdere maatregelen worden uitgevoerd. 

2.2.1 Historische verontreiniging 

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 13.12.2005, 

en op de hierin opgenomen bodemkenmerken en functie van de grond. 

2.3 DOCUMENTEN OVER DE BODEMKWALITEIT 

2.3.1 Historische verontreiniging 

DATUM: 24.08.2000 

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek 

TITEL: Oriënterend Bodem- en Grondwateronderzoek I.O.V. Stad Gent te 9050 Gentbrugge, 

Kerkstraat 216 

(Stad Gent\gent\000703) 

AUTEUR: Esher BV 

DATUM: 18.09.2003 

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek 

TITEL: Oriënterend Bodemonderzoek - Kerkstraat te Gentburgge (03/07385/Il) 

AUTEUR: Ecolas NV 

DATUM: 13.12.2005 

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek 

TITEL: Oriënterend Bodemonderzoek, Kerstraat te Gentbrugge - 05/10706/Wd + Aanvullende 

Fax D.D. 

16.12.2005 

AUTEUR: Ecolas NV 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en 
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“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44362 GENT 22 AFD/GENTBRUGGE 2AFD/ 

straat + nr. : JAN RIJMSTR 

sectie : B 

nummer : 0004/00P008 

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 

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 geen verdere maatregelen worden uitgevoerd. 

2.2.1 Historische verontreiniging 

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 13.12.2005, 

en op de hierin opgenomen bodemkenmerken en functie van de grond. 

2.3 DOCUMENTEN OVER DE BODEMKWALITEIT 

2.3.1 Historische verontreiniging 

DATUM: 24.08.2000 

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek 

TITEL: Oriënterend Bodem- en Grondwateronderzoek I.O.V. Stad Gent te 9050 Gentbrugge, 

Kerkstraat 216 

(Stad Gent\gent\000703) 

AUTEUR: Esher BV 

DATUM: 18.09.2003 

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek 

TITEL: Oriënterend Bodemonderzoek - Kerkstraat te Gentburgge (03/07385/Il) 

AUTEUR: Ecolas NV 

DATUM: 13.12.2005 

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek 

TITEL: Oriënterend Bodemonderzoek, Kerstraat te Gentbrugge - 05/10706/Wd + Aanvullende 

Fax D.D. 

16.12.2005 

AUTEUR: Ecolas NV 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en 

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44362 GENT 22 AFD/GENTBRUGGE 2AFD/ 

straat + nr. : IRMA LOZINSTR 2 
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sectie : B 

nummer : 0004/00R008 

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 beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd worden op 

deze grond. 

De OVAM baseert zich voor deze uitspraak op het oriënterend bodemonderzoek van 13.12.2005, 

en op de hierin opgenomen bodemkenmerken en functie van de grond. 

2.3 DOCUMENTEN OVER DE BODEMKWALITEIT 

2.3.1 Historische verontreiniging 

DATUM: 13.12.2005 

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek 

TITEL: Oriënterend Bodemonderzoek, Kerstraat te Gentbrugge - 05/10706/Wd + Aanvullende 

Fax D.D. 

16.12.2005 

AUTEUR: Ecolas NV 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en 

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44362 GENT 22 AFD/GENTBRUGGE 2AFD/ 

straat + nr. : IRMA LOZINSTR 1 

sectie : B 

nummer : 0005/00V006 

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 

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 geen verdere maatregelen worden uitgevoerd. 

2.2.1 Historische verontreiniging 
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Het bodemonderzoek van 24.08.2000 voldoet voor deze grond niet als oriënterend 

bodemonderzoek in het kader van het Bodemdecreet. 

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 24.08.2000, 

en op de hierin opgenomen bodemkenmerken en functie van de grond. 

2.3 DOCUMENTEN OVER DE BODEMKWALITEIT 

2.3.1 Historische verontreiniging 

DATUM: 24.08.2000 

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek 

TITEL: Oriënterend Bodem- en Grondwateronderzoek I.O.V. Stad Gent te 9050 Gentbrugge, 

Scheldekaai 

AUTEUR: Esher BV 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en 

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44362 GENT 22 AFD/GENTBRUGGE 2AFD/ 

straat + nr. : HOGEPONTSTR 36 40 

sectie : B 

nummer : 0005/00W006 

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 

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 geen verdere maatregelen worden uitgevoerd. 

2.2.1 Historische verontreiniging 

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 24.08.2000, 

en op de hierin opgenomen bodemkenmerken en functie van de grond. 

2.3 DOCUMENTEN OVER DE BODEMKWALITEIT 

2.3.1 Historische verontreiniging 

DATUM: 24.08.2000 

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek 

TITEL: Oriënterend Bodem- en Grondwateronderzoek I.O.V. Stad Gent te 9050 Gentbrugge, 

Scheldekaai 

AUTEUR: Esher BV 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 
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1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en 

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44362 GENT 22 AFD/GENTBRUGGE 2AFD/ 

straat + nr. : IRMA LOZINSTR 1 

sectie : B 

nummer : 0005/00X006 

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 

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 geen verdere maatregelen worden uitgevoerd. 

2.2.1 Historische verontreiniging 

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 24.08.2000, 

en op de hierin opgenomen bodemkenmerken en functie van de grond. 

2.3 DOCUMENTEN OVER DE BODEMKWALITEIT 

2.3.1 Historische verontreiniging 

DATUM: 24.08.2000 

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek 

TITEL: Oriënterend Bodem- en Grondwateronderzoek I.O.V. Stad Gent te 9050 Gentbrugge, 

Scheldekaai 

AUTEUR: Esher BV 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en 

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44809 GENT 9 AFD 

straat + nr. : NEKKERSBERGL 18/ 280 

sectie : I 

nummer : 0069/00G000 
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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 

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

Bijgevolg is 

deze grond een risicogrond. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en 

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44021 GENT 1 AFD 

straat + nr. : LANDBOUWERSSTR 13/15+ 

sectie : A 

nummer : 3334/00V005 

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 

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

Bijgevolg is deze grond een risicogrond. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en 

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44021 GENT 1 AFD 

straat + nr. : LANDBOUWERSSTR 13/15+ 

sectie : A 

nummer : 3334/00V005 

Verder 'deze grond' genoemd. 
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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 

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

Bijgevolg is deze grond een risicogrond. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44022 GENT 21 AFD/GENTBRUGGE 1AFD/ 

straat + nr. : Emiel Van Swedenlaan 64 

sectie : A 

nummer : 0169/00L005 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en 

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44022 GENT 21 AFD/GENTBRUGGE 1AFD/ 

straat + nr. : Emiel Van Swedenlaan 89 
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sectie : A 

nummer : 0169/00P004 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en 

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44022 GENT 21 AFD/GENTBRUGGE 1AFD/ 

straat + nr. : Emiel Van Swedenlaan 80 

sectie : A 

nummer : 0169/00R004 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 
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en 

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44022 GENT 21 AFD/GENTBRUGGE 1AFD/ 

straat + nr. : Emiel Van Swedenlaan 54 

sectie : A 

nummer : 0169/00V004 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en 

 

1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44022 GENT 21 AFD/GENTBRUGGE 1AFD/ 

straat + nr. : Emiel Van Swedenlaan 86 

sectie : A 

nummer : 0169/00X004 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 
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3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

  

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44038 GENT 29 AFD/MARIAKERKE/ 

straat + nr. : Trekweg 83 

sectie : A 

nummer : 0924/00G000 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

  

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44051 GENT 17 AFD/OOSTAKKER/ 

straat + nr. : Eikstraat 51 

sectie : B 

nummer : 0486/00C002 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 
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2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.”  

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44051 GENT 17 AFD/OOSTAKKER/ 

straat + nr. : Eikstraat 51 

sectie : B 

nummer : 0486/00C002 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden.  

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44051 GENT 17 AFD/OOSTAKKER/ 

straat + nr. : Krommeboom 1 

sectie : B 

nummer : 0486/00F002 
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Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44051 GENT 17 AFD/OOSTAKKER/ 

straat + nr. : 

sectie : B 

nummer : 0486/00G004 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  
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“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44051 GENT 17 AFD/OOSTAKKER/ 

straat + nr. : Krommeboom 5 

sectie : B 

nummer : 0486/00K002 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

  

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44051 GENT 17 AFD/OOSTAKKER/ 

straat + nr. : Krommeboom 8 

sectie : B 

nummer : 0486/00N002 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 



268 

 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44051 GENT 17 AFD/OOSTAKKER/ 

straat + nr. : Krommeboom 10 

sectie : B 

nummer : 0486/00P002 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44051 GENT 17 AFD/OOSTAKKER/ 

straat + nr. : Krommeboom 13 

sectie : B 

nummer : 0486/00S002 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 
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2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44051 GENT 17 AFD/OOSTAKKER/ 

straat + nr. : Krommeboom 16 

sectie : B 

nummer : 0486/00W004 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

  

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44051 GENT 17 AFD/OOSTAKKER/ 

straat + nr. : Eikstraat 45 

sectie : B 

nummer : 0486/00Z000 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet opgenomen in het grondeninformatieregister. 
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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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

  

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44061 GENT 18 AFD/ST-AMANDSBERG 1AFD 

straat + nr. : Ferdinand Snellaertplein 20 

sectie : B 

nummer : 0246/00H004 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 
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afdeling : 44061 GENT 18 AFD/ST-AMANDSBERG 1AFD 

straat + nr. : Ferdinand Snellaertplein 25 

sectie : B 

nummer : 0246/00T003 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44061 GENT 18 AFD/ST-AMANDSBERG 1AFD 

straat + nr. : Adolf Daensstraat 13 

sectie : B 

nummer : 0296/00L000 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.be/disclaimer. 

3 Maatregelen opgelegd of van toepassing buiten het kader van het Bodemdecreet worden 
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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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44363 GENT 23 AFD/GENTBRUGGE 3AFD/ 

straat + nr. : Tuinwijk ter Heide 52 

sectie : B 

nummer : 0419/00E005 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

  

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44363 GENT 23 AFD/GENTBRUGGE 3AFD/ 

straat + nr. : Tuinwijk ter Heide 70 

sectie : B 

nummer : 0419/00S007 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 
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Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

  

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44363 GENT 23 AFD/GENTBRUGGE 3AFD/ 

straat + nr. : Tuinwijk ter Heide 37 

sectie : B 

nummer : 0419/00T008 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44363 GENT 23 AFD/GENTBRUGGE 3AFD/ 

straat + nr. : Jules de Saint-Genoisstraat 143 

sectie : B 

nummer : 0419/00Z008 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet opgenomen in het grondeninformatieregister. 

2.0 EXTRA INFORMATIE: 
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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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44363 GENT 23 AFD/GENTBRUGGE 3AFD/ 

straat + nr. : Tuinwijk ter Heide 14 

sectie : B 

nummer : 0421/00C003 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44363 GENT 23 AFD/GENTBRUGGE 3AFD/ 
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straat + nr. : Tuinwijk ter Heide 25 

sectie : B 

nummer : 0421/00M003 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

  

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44363 GENT 23 AFD/GENTBRUGGE 3AFD/ 

straat + nr. : Tuinwijk ter Heide 26 

sectie : B 

nummer : 0421/00N003 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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. 
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4 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens.” 

 

en  

  

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44363 GENT 23 AFD/GENTBRUGGE 3AFD/ 

straat + nr. : Peter Benoitlaan 98 

sectie : B 

nummer : 0421/00W003 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44432 GENT 19 AFD/ST-AMANDSBERG 2AFD 

straat + nr. : Vinkenlaan 30 

sectie : C 

nummer : 0350/00A003 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 
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Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44432 GENT 19 AFD/ST-AMANDSBERG 2AFD 

straat + nr. : Vinkenlaan 32 

sectie : C 

nummer : 0350/00B003 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44432 GENT 19 AFD/ST-AMANDSBERG 2AFD 

straat + nr. : Heiveldstraat 324 

sectie : C 

nummer : 0350/00B006 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 
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De OVAM heeft geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

  

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44432 GENT 19 AFD/ST-AMANDSBERG 2AFD 

straat + nr. : Heiveldstraat 322 

sectie : C 

nummer : 0350/00D006 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 
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en  

  

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44432 GENT 19 AFD/ST-AMANDSBERG 2AFD 

straat + nr. : Valkenstraat 10 

sectie : C 

nummer : 0350/00E004 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44432 GENT 19 AFD/ST-AMANDSBERG 2AFD 

straat + nr. : Heiveldstraat 320 

sectie : C 

nummer : 0350/00E006 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 
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Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44432 GENT 19 AFD/ST-AMANDSBERG 2AFD 

straat + nr. : Grasmusstraat 6 

sectie : C 

nummer : 0350/00F005 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44432 GENT 19 AFD/ST-AMANDSBERG 2AFD 

straat + nr. : Grasmusstraat 4 

sectie : C 

nummer : 0350/00G005 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 
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De OVAM heeft geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

  

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44432 GENT 19 AFD/ST-AMANDSBERG 2AFD 

straat + nr. : Heiveldstraat 326 

sectie : C 

nummer : 0350/00L007 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

  

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44432 GENT 19 AFD/ST-AMANDSBERG 2AFD 

straat + nr. : Distelvinkstraat 10 

sectie : C 

nummer : 0350/00M005 
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Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44432 GENT 19 AFD/ST-AMANDSBERG 2AFD 

straat + nr. : Vinkenlaan 54 

sectie : C 

nummer : 0350/00N003 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  
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“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44432 GENT 19 AFD/ST-AMANDSBERG 2AFD 

straat + nr. : Alfons Braeckmanlaan 159 

sectie : C 

nummer : 0350/00N007 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44432 GENT 19 AFD/ST-AMANDSBERG 2AFD 

straat + nr. : Boomkruiperstraat 2 

sectie : C 

nummer : 0350/00N008 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

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

www.ovam.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.” 

 

en  

  

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44432 GENT 19 AFD/ST-AMANDSBERG 2AFD 

straat + nr. : Grasmusstraat 2 

sectie : C 

nummer : 0350/00P008 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

  

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44432 GENT 19 AFD/ST-AMANDSBERG 2AFD 

straat + nr. : Grasmusstraat 15 

sectie : C 

nummer : 0350/00R006 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 
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2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44432 GENT 19 AFD/ST-AMANDSBERG 2AFD 

straat + nr. : Alfons Braeckmanlaan 163 

sectie : C 

nummer : 0350/00R007 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44432 GENT 19 AFD/ST-AMANDSBERG 2AFD 

straat + nr. : Vinkenlaan 18 

sectie : C 

nummer : 0350/00T002 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet opgenomen in het grondeninformatieregister. 
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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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44432 GENT 19 AFD/ST-AMANDSBERG 2AFD 

straat + nr. : Alfons Braeckmanlaan 161 

sectie : C 

nummer : 0350/00T003 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

  

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 
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afdeling : 44432 GENT 19 AFD/ST-AMANDSBERG 2AFD 

straat + nr. : Alfons Braeckmanlaan 

sectie : C 

nummer : 0350/00T008 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

  

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44432 GENT 19 AFD/ST-AMANDSBERG 2AFD 

straat + nr. : Vinkenlaan 24 

sectie : C 

nummer : 0350/00W002 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.be/disclaimer. 

3 Maatregelen opgelegd of van toepassing buiten het kader van het Bodemdecreet worden 
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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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44432 GENT 19 AFD/ST-AMANDSBERG 2AFD 

straat + nr. : Grasmusstraat 9 

sectie : C 

nummer : 0350/00W005 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44432 GENT 19 AFD/ST-AMANDSBERG 2AFD 

straat + nr. : Heiveldstraat 312 

sectie : C 

nummer : 0350/00W008 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 
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Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44432 GENT 19 AFD/ST-AMANDSBERG 2AFD 

straat + nr. : Grasmusstraat 11 

sectie : C 

nummer : 0350/00X005 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

  

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44432 GENT 19 AFD/ST-AMANDSBERG 2AFD 

straat + nr. : Heiveldstraat 330 

sectie : C 

nummer : 0350/00X008 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet opgenomen in het grondeninformatieregister. 

2.0 EXTRA INFORMATIE: 
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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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

  

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44432 GENT 19 AFD/ST-AMANDSBERG 2AFD 

straat + nr. : Vinkenlaan 28 

sectie : C 

nummer : 0350/00Y002 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44432 GENT 19 AFD/ST-AMANDSBERG 2AFD 
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straat + nr. : Grasmusstraat 13 

sectie : C 

nummer : 0350/00Y005 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44432 GENT 19 AFD/ST-AMANDSBERG 2AFD 

straat + nr. : Havikstraat 11 

sectie : C 

nummer : 0350/00Z003 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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. 
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4 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44432 GENT 19 AFD/ST-AMANDSBERG 2AFD 

straat + nr. : Achterstraat 32 

sectie : C 

nummer : 0803/00H002 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

  

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44432 GENT 19 AFD/ST-AMANDSBERG 2AFD 

straat + nr. : Achterstraat 28 

sectie : C 

nummer : 0803/00K002 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 
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Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

  

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44432 GENT 19 AFD/ST-AMANDSBERG 2AFD 

straat + nr. : Achterstraat 26 

sectie : C 

nummer : 0803/00L002 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44432 GENT 19 AFD/ST-AMANDSBERG 2AFD 

straat + nr. : Achterstraat 24 

sectie : C 

nummer : 0803/00M002 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 
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De OVAM heeft geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44432 GENT 19 AFD/ST-AMANDSBERG 2AFD 

straat + nr. : Achterstraat 22 

sectie : C 

nummer : 0803/00N002 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44432 GENT 19 AFD/ST-AMANDSBERG 2AFD 

straat + nr. : Achterstraat 30 

sectie : C 

nummer : 0803/00T002 
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Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

  

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44805 GENT 5 AFD 

straat + nr. : Kortrijksepoortstraat 139 

sectie : E 

nummer : 1925/00B000 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  
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“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44805 GENT 5 AFD 

straat + nr. : Karel Van Hulthemstraat 38 

sectie : E 

nummer : 1925/00H000 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44805 GENT 5 AFD 

straat + nr. : Kortrijksepoortstraat 179 

sectie : E 

nummer : 1925/00K000 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 



297 

 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44805 GENT 5 AFD 

straat + nr. : Kortrijksepoortstraat 141 

sectie : E 

nummer : 1925/00L000 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44805 GENT 5 AFD 

straat + nr. : 

sectie : E 

nummer : 1925/00M000 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 
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2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

  

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44807 GENT 7 AFD 

straat + nr. : TERNEUZENLAAN 25 K 

sectie : G 

nummer : 0194/02B013 

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 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 29.09.2015 

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. 

In overeenstemming met het Bodemdecreet is voldaan aan de volgende verplichtingen: 

- Het bodemsaneringsproject van 06.01.2020 werd bij de OVAM ingediend op 14.01.2020. 

Hierop werd 

door de OVAM een conformiteitsattest afgeleverd. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

2.3.1 GEBRUIKSADVIEZEN 

GA2 Bij de uitvoering van bemalingen is het aangewezen om maatregelen te nemen om de 

verspreiding van de grondwaterverontreiniging tegen te gaan. Bovendien wordt afgeraden om 

het grondwater te gebruiken voor diverse toepassingen, zoals drinkwater of voor persoonlijke 

hygiëne, om zwembaden en plonsbadjes te vullen, om gewassen te besproeien in de moestuin, 

als drenkwater voor vee of voor een industriële aanwending. Ook voor toepassingen zoals een 

warmtepomp, wordt aangeraden om maatregelen te nemen om het systeem te beschermen. 

2.4 DOCUMENTEN OVER DE BODEMKWALITEIT 

2.4.1 Historische verontreiniging 

DATUM: 24.02.2015 

TYPE: Onderzoeksverslag 
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TITEL: Beschrijvend bodemonderzoek in opdracht van OVAM-IVS, besteknummer BN1302017, 

Wasserij Moderna en Superclean, Muidepoort 85 en 23 te 9000 Gent 

AUTEUR: Esher BV 

DATUM: 29.09.2015 

TYPE: Beschrijvend bodemonderzoek 

TITEL: Gewijzigd beschrijvend bodemonderzoek i.o.v. OVAM-IVS (bestek BN130217), 

Wasserij Moderna en Superclean, Muidepoort 85 en 23 te 9000 Gent 

AUTEUR: Esher BV 

DATUM: 06.01.2020 

TYPE: Bodemsaneringsproject 

TITEL: Bodemsaneringsproject, OVAM, Muidepoort 23 en 85 te 9000 Gent 

AUTEUR: Envirosoil NV 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

  

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44807 GENT 7 AFD 

straat + nr. : TERNEUZENLAAN 25 M 

sectie : G 

nummer : 0194/02D013 

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 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 29.09.2015 

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. 

In overeenstemming met het Bodemdecreet is voldaan aan de volgende verplichtingen: 

- Het bodemsaneringsproject van 06.01.2020 werd bij de OVAM ingediend op 14.01.2020. 

Hierop werd door de OVAM een conformiteitsattest afgeleverd. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

2.3.1 GEBRUIKSADVIEZEN 

GA2 Bij de uitvoering van bemalingen is het aangewezen om maatregelen te nemen om de 

verspreiding van de grondwaterverontreiniging tegen te gaan. Bovendien wordt afgeraden om 

het grondwater te gebruiken voor diverse toepassingen, zoals drinkwater of voor persoonlijke 



300 

 

hygiëne, om zwembaden en plonsbadjes te vullen, om gewassen te besproeien in de moestuin, 

als drenkwater voor vee of voor een industriële aanwending. Ook voor toepassingen zoals een 

warmtepomp, wordt aangeraden om maatregelen te nemen om het systeem te beschermen. 

2.4 DOCUMENTEN OVER DE BODEMKWALITEIT 

2.4.1 Historische verontreiniging 

DATUM: 24.02.2015 

TYPE: Onderzoeksverslag 

TITEL: Beschrijvend bodemonderzoek in opdracht van OVAM-IVS, besteknummer BN1302017, 

Wasserij Moderna en Superclean, Muidepoort 85 en 23 te 9000 Gent 

AUTEUR: Esher BV 

DATUM: 29.09.2015 

TYPE: Beschrijvend bodemonderzoek 

TITEL: Gewijzigd beschrijvend bodemonderzoek i.o.v. OVAM-IVS (bestek BN130217), 

Wasserij Moderna en Superclean, Muidepoort 85 en 23 te 9000 Gent 

AUTEUR: Esher BV 

DATUM: 06.01.2020 

TYPE: Bodemsaneringsproject 

TITEL: Bodemsaneringsproject, OVAM, Muidepoort 23 en 85 te 9000 Gent 

AUTEUR: Envirosoil NV 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44807 GENT 7 AFD 

straat + nr. : TERNEUZENLAAN 25 N 

sectie : G 

nummer : 0194/02E013 

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 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 29.09.2015 

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. 

In overeenstemming met het Bodemdecreet is voldaan aan de volgende verplichtingen: 



301 

 

- Het bodemsaneringsproject van 06.01.2020 werd bij de OVAM ingediend op 14.01.2020. 

Hierop werd door de OVAM een conformiteitsattest afgeleverd. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

2.3.1 GEBRUIKSADVIEZEN 

GA2 Bij de uitvoering van bemalingen is het aangewezen om maatregelen te nemen om de 

verspreiding van de grondwaterverontreiniging tegen te gaan. Bovendien wordt afgeraden om 

het grondwater te gebruiken voor diverse toepassingen, zoals drinkwater of voor persoonlijke 

hygiëne, om zwembaden en plonsbadjes te vullen, om gewassen te besproeien in de moestuin, 

als drenkwater voor vee of voor een industriële aanwending. Ook voor toepassingen zoals een 

warmtepomp, wordt aangeraden om maatregelen te nemen om het systeem te beschermen. 

2.4 DOCUMENTEN OVER DE BODEMKWALITEIT 

2.4.1 Historische verontreiniging 

DATUM: 24.02.2015 

TYPE: Onderzoeksverslag 

TITEL: Beschrijvend bodemonderzoek in opdracht van OVAM-IVS, besteknummer BN1302017, 

Wasserij Moderna en Superclean, Muidepoort 85 en 23 te 9000 Gent 

AUTEUR: Esher BV 

DATUM: 29.09.2015 

TYPE: Beschrijvend bodemonderzoek 

TITEL: Gewijzigd beschrijvend bodemonderzoek i.o.v. OVAM-IVS (bestek BN130217), 

Wasserij Moderna en Superclean, Muidepoort 85 en 23 te 9000 Gent 

AUTEUR: Esher BV 

DATUM: 06.01.2020 

TYPE: Bodemsaneringsproject 

TITEL: Bodemsaneringsproject, OVAM, Muidepoort 23 en 85 te 9000 Gent 

AUTEUR: Envirosoil NV 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.”  

 

en  

  

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44807 GENT 7 AFD 

straat + nr. : TERNEUZENLAAN 25 O 

sectie : G 

nummer : 0194/02F013 

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 nog verdere maatregelen worden uitgevoerd. 

2.2.1 Historische verontreiniging 
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Volgens het Bodemdecreet moet er een bodemsanering uitgevoerd worden op deze grond. De 

OVAM baseert zich voor deze uitspraak op het beschrijvend bodemonderzoek van 29.09.2015 

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. 

In overeenstemming met het Bodemdecreet is voldaan aan de volgende verplichtingen: 

- Het bodemsaneringsproject van 06.01.2020 werd bij de OVAM ingediend op 14.01.2020. 

Hierop werd 

door de OVAM een conformiteitsattest afgeleverd. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

2.3.1 GEBRUIKSADVIEZEN 

GA2 Bij de uitvoering van bemalingen is het aangewezen om maatregelen te nemen om de 

verspreiding van de grondwaterverontreiniging tegen te gaan. Bovendien wordt afgeraden om 

het grondwater te gebruiken voor diverse toepassingen, zoals drinkwater of voor persoonlijke 

hygiëne, om zwembaden en plonsbadjes te vullen, om gewassen te besproeien in de moestuin, 

als drenkwater voor vee of voor een industriële aanwending. Ook voor toepassingen zoals een 

warmtepomp, wordt aangeraden om maatregelen te nemen om het systeem te beschermen. 

2.4 DOCUMENTEN OVER DE BODEMKWALITEIT 

2.4.1 Historische verontreiniging 

DATUM: 24.02.2015 

TYPE: Onderzoeksverslag 

TITEL: Beschrijvend bodemonderzoek in opdracht van OVAM-IVS, besteknummer BN1302017, 

Wasserij Moderna en Superclean, Muidepoort 85 en 23 te 9000 Gent 

AUTEUR: Esher BV 

DATUM: 29.09.2015 

TYPE: Beschrijvend bodemonderzoek 

TITEL: Gewijzigd beschrijvend bodemonderzoek i.o.v. OVAM-IVS (bestek BN130217), 

Wasserij Moderna en Superclean, Muidepoort 85 en 23 te 9000 Gent 

AUTEUR: Esher BV 

DATUM: 06.01.2020 

TYPE: Bodemsaneringsproject 

TITEL: Bodemsaneringsproject, OVAM, Muidepoort 23 en 85 te 9000 Gent 

AUTEUR: Envirosoil NV 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

  

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44807 GENT 7 AFD 

straat + nr. : TERNEUZENLAAN 25 A 

sectie : G 

nummer : 0194/02P012 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is opgenomen in het grondeninformatieregister. 
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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 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 29.09.2015 

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. 

In overeenstemming met het Bodemdecreet is voldaan aan de volgende verplichtingen: 

- Het bodemsaneringsproject van 06.01.2020 werd bij de OVAM ingediend op 14.01.2020. 

Hierop werd door de OVAM een conformiteitsattest afgeleverd. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

2.3.1 GEBRUIKSADVIEZEN 

GA2 Bij de uitvoering van bemalingen is het aangewezen om maatregelen te nemen om de 

verspreiding van de grondwaterverontreiniging tegen te gaan. Bovendien wordt afgeraden om 

het grondwater te gebruiken voor diverse toepassingen, zoals drinkwater of voor persoonlijke 

hygiëne, om zwembaden en plonsbadjes te vullen, om gewassen te besproeien in de moestuin, 

als drenkwater voor vee of voor een industriële aanwending. Ook voor toepassingen zoals een 

warmtepomp, wordt aangeraden om maatregelen te nemen om het systeem te beschermen. 

2.4 DOCUMENTEN OVER DE BODEMKWALITEIT 

2.4.1 Historische verontreiniging 

DATUM: 24.02.2015 

TYPE: Onderzoeksverslag 

TITEL: Beschrijvend bodemonderzoek in opdracht van OVAM-IVS, besteknummer BN1302017, 

Wasserij 

Moderna en Superclean, Muidepoort 85 en 23 te 9000 Gent 

AUTEUR: Esher BV 

DATUM: 29.09.2015 

TYPE: Beschrijvend bodemonderzoek 

TITEL: Gewijzigd beschrijvend bodemonderzoek i.o.v. OVAM-IVS (bestek BN130217), 

Wasserij Moderna en Superclean, Muidepoort 85 en 23 te 9000 Gent 

AUTEUR: Esher BV 

DATUM: 06.01.2020 

TYPE: Bodemsaneringsproject 

TITEL: Bodemsaneringsproject, OVAM, Muidepoort 23 en 85 te 9000 Gent 

AUTEUR: Envirosoil NV 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 
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datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44807 GENT 7 AFD 

straat + nr. : TERNEUZENLAAN 25 B 

sectie : G 

nummer : 0194/02R012 

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 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 29.09.2015 

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. 

In overeenstemming met het Bodemdecreet is voldaan aan de volgende verplichtingen: 

- Het bodemsaneringsproject van 06.01.2020 werd bij de OVAM ingediend op 14.01.2020. 

Hierop werd door de OVAM een conformiteitsattest afgeleverd. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

2.3.1 GEBRUIKSADVIEZEN 

GA2 Bij de uitvoering van bemalingen is het aangewezen om maatregelen te nemen om de 

verspreiding van de grondwaterverontreiniging tegen te gaan. Bovendien wordt afgeraden om 

het grondwater te gebruiken voor diverse toepassingen, zoals drinkwater of voor persoonlijke 

hygiëne, om zwembaden en plonsbadjes te vullen, om gewassen te besproeien in de moestuin, 

als drenkwater voor vee of voor een industriële aanwending. Ook voor toepassingen zoals een 

warmtepomp, wordt aangeraden om maatregelen te nemen om het systeem te beschermen. 

2.4 DOCUMENTEN OVER DE BODEMKWALITEIT 

2.4.1 Historische verontreiniging 

DATUM: 24.02.2015 

TYPE: Onderzoeksverslag 

TITEL: Beschrijvend bodemonderzoek in opdracht van OVAM-IVS, besteknummer BN1302017, 

Wasserij Moderna en Superclean, Muidepoort 85 en 23 te 9000 Gent 

AUTEUR: Esher BV 

DATUM: 29.09.2015 

TYPE: Beschrijvend bodemonderzoek 

TITEL: Gewijzigd beschrijvend bodemonderzoek i.o.v. OVAM-IVS (bestek BN130217), 

Wasserij Moderna en Superclean, Muidepoort 85 en 23 te 9000 Gent 

AUTEUR: Esher BV 

DATUM: 06.01.2020 

TYPE: Bodemsaneringsproject 

TITEL: Bodemsaneringsproject, OVAM, Muidepoort 23 en 85 te 9000 Gent 

AUTEUR: Envirosoil NV 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.be/disclaimer. 
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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.” 

 

en  

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44807 GENT 7 AFD 

straat + nr. : TERNEUZENLAAN 25 H 

sectie : G 

nummer : 0194/02Y012 

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 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 29.09.2015 

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. 

In overeenstemming met het Bodemdecreet is voldaan aan de volgende verplichtingen: 

- Het bodemsaneringsproject van 06.01.2020 werd bij de OVAM ingediend op 14.01.2020. 

Hierop werd door de OVAM een conformiteitsattest afgeleverd. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

2.3.1 GEBRUIKSADVIEZEN 

GA2 Bij de uitvoering van bemalingen is het aangewezen om maatregelen te nemen om de 

verspreiding van de grondwaterverontreiniging tegen te gaan. Bovendien wordt afgeraden om 

het grondwater te gebruiken voor diverse toepassingen, zoals drinkwater of voor persoonlijke 

hygiëne, om zwembaden en plonsbadjes te vullen, om gewassen te besproeien in de moestuin, 

als drenkwater voor vee of voor een industriële aanwending. Ook voor toepassingen zoals een 

warmtepomp, wordt aangeraden om maatregelen te nemen om het systeem te beschermen. 

2.4 DOCUMENTEN OVER DE BODEMKWALITEIT 

2.4.1 Historische verontreiniging 

DATUM: 24.02.2015 

TYPE: Onderzoeksverslag 

TITEL: Beschrijvend bodemonderzoek in opdracht van OVAM-IVS, besteknummer BN1302017, 

Wasserij Moderna en Superclean, Muidepoort 85 en 23 te 9000 Gent 

AUTEUR: Esher BV 

DATUM: 29.09.2015 

TYPE: Beschrijvend bodemonderzoek 

TITEL: Gewijzigd beschrijvend bodemonderzoek i.o.v. OVAM-IVS (bestek BN130217), 

Wasserij Moderna en Superclean, Muidepoort 85 en 23 te 9000 Gent 

AUTEUR: Esher BV 

DATUM: 06.01.2020 

TYPE: Bodemsaneringsproject 

TITEL: Bodemsaneringsproject, OVAM, Muidepoort 23 en 85 te 9000 Gent 
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AUTEUR: Envirosoil NV 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44807 GENT 7 AFD 

straat + nr. : TERNEUZENLAAN 25 I 

sectie : G 

nummer : 0194/02Z012 

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 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 29.09.2015 

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. 

In overeenstemming met het Bodemdecreet is voldaan aan de volgende verplichtingen: 

- Het bodemsaneringsproject van 06.01.2020 werd bij de OVAM ingediend op 14.01.2020. 

Hierop werd 

door de OVAM een conformiteitsattest afgeleverd. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

2.3.1 GEBRUIKSADVIEZEN 

GA2 Bij de uitvoering van bemalingen is het aangewezen om maatregelen te nemen om de 

verspreiding van de grondwaterverontreiniging tegen te gaan. Bovendien wordt afgeraden om 

het grondwater te gebruiken voor diverse toepassingen, zoals drinkwater of voor persoonlijke 

hygiëne, om zwembaden en plonsbadjes te vullen, om gewassen te besproeien in de moestuin, 

als drenkwater voor vee of voor een industriële aanwending. Ook voor toepassingen zoals een 

warmtepomp, wordt aangeraden om maatregelen te nemen om het systeem te beschermen. 

2.4 DOCUMENTEN OVER DE BODEMKWALITEIT 

2.4.1 Historische verontreiniging 

DATUM: 24.02.2015 

TYPE: Onderzoeksverslag 

TITEL: Beschrijvend bodemonderzoek in opdracht van OVAM-IVS, besteknummer BN1302017, 

Wasserij Moderna en Superclean, Muidepoort 85 en 23 te 9000 Gent 

AUTEUR: Esher BV 
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DATUM: 29.09.2015 

TYPE: Beschrijvend bodemonderzoek 

TITEL: Gewijzigd beschrijvend bodemonderzoek i.o.v. OVAM-IVS (bestek BN130217), 

Wasserij Moderna en Superclean, Muidepoort 85 en 23 te 9000 Gent 

AUTEUR: Esher BV 

DATUM: 06.01.2020 

TYPE: Bodemsaneringsproject 

TITEL: Bodemsaneringsproject, OVAM, Muidepoort 23 en 85 te 9000 Gent 

AUTEUR: Envirosoil NV 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

  

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44808 GENT 8 AFD 

straat + nr. : Gustaaf Eylenboschplein 10 

sectie : H 

nummer : 0516/00K004 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

  

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44808 GENT 8 AFD 

straat + nr. : Gustaaf Eylenboschplein 1 
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sectie : H 

nummer : 0516/00T004 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44808 GENT 8 AFD 

straat + nr. : Haardstedestraat 59 

sectie : H 

nummer : 0524/00B000 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 
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en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44808 GENT 8 AFD 

straat + nr. : Haardstedestraat 71 

sectie : H 

nummer : 0524/00H000 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44808 GENT 8 AFD 

straat + nr. : Louis Roelandtplein 35 

sectie : H 

nummer : 0524/00M002 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden.” 
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en  

  

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44808 GENT 8 AFD 

straat + nr. : Louis Roelandtplein 9 

sectie : H 

nummer : 0524/00N000 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden.” 

 

en  

  

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44808 GENT 8 AFD 

straat + nr. : Haardstedestraat 83 

sectie : H 

nummer : 0524/00N002 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 



311 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44808 GENT 8 AFD 

straat + nr. : Louis Roelandtplein 15 

sectie : H 

nummer : 0524/00X002 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44808 GENT 8 AFD 

straat + nr. : Louis Roelandtplein 16 

sectie : H 

nummer : 0527/00C002 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 
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1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44808 GENT 8 AFD 

straat + nr. : Louis Roelandtplein 22 

sectie : H 

nummer : 0527/00F002 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

  

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44808 GENT 8 AFD 

straat + nr. : Louis Roelandtplein 55 

sectie : H 

nummer : 0527/00N000 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 
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Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

  

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44808 GENT 8 AFD 

straat + nr. : Louis Roelandtplein 59 

sectie : H 

nummer : 0527/00P000 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44808 GENT 8 AFD 

straat + nr. : Steenakker 182 

sectie : H 

nummer : 0527/00R000 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 
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Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44808 GENT 8 AFD 

straat + nr. : Steenakker 184 

sectie : H 

nummer : 0527/00V003 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 
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datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44808 GENT 8 AFD 

straat + nr. : 

sectie : H 

nummer : 0631/00A000 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

  

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44808 GENT 8 AFD 

straat + nr. : Malachietstraat 10 

sectie : H 

nummer : 0631/00B000 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.be/disclaimer. 
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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.” 

 

en  

  

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44808 GENT 8 AFD 

straat + nr. : Malachietstraat 14 

sectie : H 

nummer : 0631/00C000 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44808 GENT 8 AFD 

straat + nr. : Malachietstraat 26 

sectie : H 

nummer : 0631/00D000 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 



317 

 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

en  

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2021 

afdeling : 44808 GENT 8 AFD 

straat + nr. : Kikvorsstraat 88 

sectie : H 

nummer : 0677/00D002 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet 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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 

 

Voor voormeld Vastgoed heeft OVAM volgende bodemattest afgeleverd op 8 september 2022, waarvan 

de inhoud letterlijk luidt als volgt: 

 

“1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.08.2022 

afdeling : 44051 GENT 17 AFD/OOSTAKKER/ 

straat + nr. : 

sectie : C 

nummer : 0607/00R010 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet opgenomen in het grondeninformatieregister. 
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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 geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 

grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te 

worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 

www.ovam.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.” 
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 INTERNE GOEDKEURINGEN. 

 

5.1 Goedkeuring van dit Fusievoorstel door de bestuursorganen van de Vennootschappen. 

 

 

Het bestuursorgaan van de Overgenomen Vennootschap heeft het Fusievoorstel goedgekeurd tijdens 

een rechtsgeldig bijeengeroepen vergadering gehouden op 27 september 2022.  

 

Het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap heeft het Fusievoorstel goedgekeurd tijdens een 

rechtsgeldig bijeengeroepen vergadering gehouden op 28 september 2022. 

 

  

5.2 Voorstel tot besluit om de Fusie overeenkomstig dit Fusievoorstel goed te keuren. 

 

 

Op grond van artikel 12:30 WVV, zal aan de buitengewone algemene vergaderingen van de 

Overgenomen Vennootschap en van de Overnemende Vennootschap worden voorgesteld te besluiten 

de Fusie overeenkomstig dit Fusievoorstel goed te keuren.  

 

Gelijktijdig met de Fusie zal aan de buitengewone algemene vergadering van de Overnemende 

Vennootschap die zal beraadslagen en beslissen over de Fusie, worden voorgesteld om de rechtsvorm 

van de Overnemende Vennootschap om te zetten van een Coöperatieve Vennootschap met Beperkte 

Aansprakelijkheid met sociaal oogmerk in een Besloten Vennootschap (BV). Deze omzetting zal tot 

gevolg hebben dat de statuten aangepast zullen worden aan de nieuwe rechtsvorm. 

 

Eveneens naar aanleiding van de verwezenlijking van de Fusie en de omzetting in een Besloten 

Vennootschap (BV) zal de samenstelling van de raad van bestuur gewijzigd worden : de raad van bestuur 

van de Overnemende Vennootschap zal vanaf de datum van verwezenlijking van de Fusie tot de datum 

van omvorming naar een erkende woonmaatschappij bestaan uit maximaal vijftien bestuurders. Twaalf 

bestuurders zullen benoemd worden op voordracht van Stad Gent. Twee bestuurders zullen benoemd 

worden door de algemene vergadering onder de oorspronkelijke private aandeelhouders van de 

Overgenomen Vennootschap. De laatste bestuurder zal benoemd worden op voordracht van de 

Gemeente Destelbergen. Vanaf de verwezenlijking van de Fusie zal er niet langer een bestuurder op 

voordracht van de Provincie Oost-Vlaanderen benoemd worden. Na de omvorming van de 

Overnemende Vennootschap tot een erkende woonmaatschappij zal de Overnemende Vennootschap 

voor de rest van de huidige legislatuur bestuurd worden door een raad van bestuur bestaande uit dertien 

bestuurders, waarbij twaalf bestuurders zullen benoemd worden op voordracht van Stad Gent en één 

bestuurder benoemd zal worden door de algemene vergadering onder de oorspronkelijke private 

aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap. Na het einde van de huidige legislatuur zal Stad 

Gent een voorstel formuleren over de wijze waarop de raad van bestuur van de Overnemende 

Vennootschap vanaf 2025 samengesteld zal zijn.  

 

Bijkomend zullen de nieuwe statuten in lijn gebracht worden met de bepalingen van het WVV, de 

Vlaamse Codex Wonen van 2021 en de Omzendbrief van 24 april 2020 OMG/W 2020/3 betreffende de 

impact van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen op de sociale 

huisvestingsmaatschappijen (de “Omzendbrief”). 
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Als gevolg van de omzetting van de Overnemende Vennootschap van een Coöperatieve Vennootschap 

met Beperkte Aansprakelijkheid naar een Besloten Vennootschap verliest de Overnemende 

Vennootschap de mogelijkheid zich te laten erkennen als vennootschap met een sociaal oogmerk. 

Overeenkomstig de Omzendbrief behoudt zij echter de kenmerken die eigen zijn aan een vennootschap 

met een sociaal oogmerk. 

 

Daarbij zullen ook het doel en voorwerp van de Overnemende Vennootschap worden gewijzigd.  

 

Tenslotte zal de naam van de Overnemende Vennootschap gewijzigd worden in Thuispunt Gent. 

 

 

 

 OPSCHORTENDE VOORWAARDEN. 

 

 

 

6.1 Bodemattesten. 

 

 

Voor zover de Overgenomen Vennootschap nog niet in het bezit is van alle bodemattesten met 

betrekking tot de over te dragen zakelijke rechten op onroerende goederen, dan zullen deze beschikbaar 

zijn op datum van de buitengewone algemene vergadering. De Overnemende Vennootschap verbindt er 

zich in dit verband toe te verzaken aan de nietigheidsvordering die ze heeft op grond van het 

Bodemdecreet. 

 

Bovendien overweegt de Overgenomen Vennootschap om nog bijkomende zakelijke rechten op 

onroerende goederen te verwerven tussen de datum van dit Fusievoorstel en de datum van de 

buitengewone algemene vergadering. 

 

De Fusie is bijgevolg onderworpen aan de verwezenlijking van de opschortende voorwaarde van het 

bekomen van een bodemattest van OVAM voor elk van de over te dragen zakelijke rechten op 

onroerende goederen.  

 

Voormelde opschortende voorwaarde dient vervuld te zijn ten laatste op het ogenblik waarop de 

buitengewone algemene vergaderingen van de Vennootschappen zich uitspreken over de Fusie. 

 

 

 

6.2 Goedkeuring statutenwijziging 

 

 

 

De Fusie is onderworpen aan de goedkeuring door de buitengewone algemene vergadering van de 

Overnemende Vennootschap van de statutenwijziging van de Overnemende Vennootschap, waarmee de 

Overnemende Vennootschap zal worden omgezet in een BV en haar statuten in overeenstemming 

worden gebracht met het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de Vlaamse Codex 

Wonen van 2021 en de Omzendbrief.  
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 OVERIGE BEPALINGEN. 

 

 

7.1 Kosten.  

 

 

 

De kosten verbonden aan de voorgestelde Fusie zullen worden gedragen als volgt: 

 

(a) indien uiteindelijk niet wordt beslist tot de Fusie, zullen de kosten worden gedragen door de 

Overnemende Vennootschap en de Overgenomen Vennootschap in de volgende verhouding : 75% van 

de gemaakte kosten zullen gedragen worden door de Overnemende Vennootschap respectievelijk 25 % 

van de gemaakte kosten zullen gedragen worden door de Overgenomen Vennootschap. 

 

(b) indien door de te fuseren vennootschappen wordt beslist tot de goedkeuring van de voorgestelde 

Fusie, zullen de kosten door de Overnemende Vennootschap worden gedragen.  

 

 

 

7.2 Verbintenissen. 

 

 

De Vennootschappen verbinden er zich onderling en wederzijds toe om alles te doen wat binnen hun 

macht ligt om de Fusie door overneming van de Overgenomen Vennootschap door de Overnemende 

Vennootschap te verwezenlijken, en dit onder voorbehoud van goedkeuring van dit Fusievoorstel door 

de buitengewone algemene vergaderingen van de Overnemende Vennootschap en de Overgenomen 

Vennootschap en met inachtneming van de voorschriften, zoals voorzien in het Wetboek van 

Vennootschappen en Verenigingen. 

 

De te fuseren vennootschappen zullen onderling, evenals als aan de aandeelhouders van beide 

vennootschappen, alle nuttige inlichtingen meedelen op de door het WVV voorgeschreven wijze. 

 

 

 

7.3 Neerlegging.  

 

 

Dit Fusievoorstel zal door de bestuursorganen van de Overnemende Vennootschap en de Overgenomen 

Vennootschap of hun bijzondere lasthebber(s) worden neergelegd op de griffie van de 

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent. 

 

 

 

7.4 Buitengewone algemene vergaderingen. 

 

 

De voorgestelde Fusie zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de buitengewone algemene 

vergaderingen van de Overnemende Vennootschap en de Overgenomen Vennootschap, met dien 

verstande dat deze algemene vergaderingen, overeenkomstig artikel 12:24 WVV ten vroegste 6 (zes) 

weken na de neerlegging van dit Fusievoorstel op voormelde griffies, zal plaatsvinden. 
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7.5 Verklaringen pro fisco.  

 

 

De bestuursorganen van de Overnemende Vennootschap en de Overgenomen Vennootschap verklaren 

dat de Fusie tussen de Overgenomen Vennootschap en de Overnemende Vennootschap, geschiedt met 

toepassing van: 

 

• artikel 117, paragraaf 1, van het Wetboek der Registratierechten en artikel 2.9.1.0.3. VCF; 

• artikel 211 en volgende van het Wetboek der Inkomstenbelastingen, en 

• artikel 11 en 18, paragraaf 3 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.  

 

 

 

 

 

(handtekeningenpagina volgt) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Er zijn zes (6) ondertekende originele exemplaren van dit Fusievoorstel. Elke Vennootschap erkent drie
(3) exemplaren te hebben ontvangen, waaryan één is bestemd om in hun respectievelijk

vennootschapsdossier ter griffie van de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent, te worden
neergelegd en het andere om te worden bewaard op de zetel van de betreffende Vennootschap.

De bijzonder gevolmachtigden van de Overgenomen Vennootschap en de Overnemende Vennootschap
mogen een afzonderlijk exemplaar van huidig Fusievoorstel ondertekenen. Beide exemplaren samen
hebben dezelfde waarde als wanneer beide bijzonder gevolmachtigden hetzelfde exemplaar ondertekend
zouden hebben.

NAMENS DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP:

Erwin
bij gevolmachtigde /

v raadvan bestuur
Datum:28 ber 2022

NAMENS DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP:

Naam: Marc Heughebaert
Titel: bijzonder gevolmachtigde /
voorzitter van de raad van bestuur
Datum: 28 september 2022
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Er zijn zes (6) ondertekende originele exemplaren van dit Fusievoorstel. Elke Vennootschap erkent drie
(3) exemplaren te hebben ontvangen, waarvan één is bestemd om in hun respectievelijk
vennootschapsdossier ter griffie van de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent, te worden
neergelegd en het andere om te worden bewaard op de zetel van de betreffende Vennootschap.

De bijzonder gevolmachtigden van de Overgenomen Vennootschap en de Overnemende Vennootschap
mogen een afzonderlijk exemplaar van huidig Fusievoorstel ondertekenen. Beide exemplaren samen
hebben dezelfde waarde als wanneer beide bijzonder gevolmachtigden hetzelfde exemplaar ondertekend
zouden hebben.

NAMENS DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP:

Naam: Erwin Devriendt
Titel: bijzonder gevolmachtigde /
voorzitter van de raad van bestuur
Datum: 28 september 2022

NAMENS DE OVERNEMBNDE VENNOOTSCHAP:

Naam: Marc Heughebaert
Titel: bijzonder gevolmachtigde /
voorzitter van de raad van bestuur
Datum: 28 september 2022
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