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Civiele Bescherming pompt  
om overstromingen te voorkomen 

Doorlopend zijn een vijftiental agenten van de Civiele Bescherming sinds gisteren, 29 januari, druk in de 
weer om het water in grachten die dreigen over te lopen, weg te pompen. Zij zijn vandaag 
tussengekomen in Ingelmunster, Izegem, Ruislede, Melle en Deinze. De pompwerken in Ingelmunster 
zijn vanochtend beëindigd. Als de weersomstandigheden zo blijven, zullen zij op een aantal kritieke 
plaatsen nog enkele dagen verder werken om waterschade aan huizen en andere gebouwen te 
voorkomen, waaronder een school in Melle.  
In 2012 heeft de Civiele Bescherming 166 interventies na overstromingen tot een goed einde gebracht, 
goed voor een totaal van bijna 3000 manuren. 

De operationele eenheden van de Civiele Bescherming gebruiken gespecialiseerd materiaal, zoals dompel- en 
slijkpompen om het overtollige water aan een snelheid van rond de 12000 liter/minuut over te pompen van de 
verzadigde grachten in grotere waterlopen die meer water aankunnen, zoals de Schelde. Het opzetten van deze 
pompen gebeurt met een ploeg van een viertal personen. Van zodra een pomp operationeel is, blijven twee 
agenten bij de pomp om ze te bedienen.  

 

Zes operationele eenheden  
De Civiele Bescherming helpt de bevolking bij kleine en grote rampen. Ze biedt versterking aan hulpdiensten 
met zwaar en gespecialiseerd materieel. De Civiele Bescherming telt 600 beroepsleden en evenveel 
kernvrijwilligers die 24 uur op 24, 365 dagen per jaar beschikbaar zijn. Zij werken in zes operationele eenheden 
die verspreid liggen over het Belgische grondgebied.  
De Civiele Bescherming maakt deel uit van de Algemene Directie Civiele Veiligheid van de Federale 
Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. Ze komt tussenbeide op vraag van de minister van Binnenlandse Zaken, 
gouverneur, burgemeester, brandweer of politie. 
 
www.civielebescherming.be 
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