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Civiele Bescherming ruimt vervuiling A12 op 
 
Brussel, 16/03/2012.- De Civiele Bescherming van Brasschaat is vanmorgen, 16 maart 2012, druk in de weer met het 
opruimen van een vervuiling op de A12 in Puurs. Een tankwagen geladen met afval en brandstof van schepen heeft er 
zijn lading verloren ter hoogte van brouwerij Moortgat. De brandweer van Puurs heeft de Civiele Bescherming 
opgeroepen om hulp te bieden bij de vervuiling.  
 
“De lading van de tankwagen is terechtgekomen op de baan en in de gracht ernaast. Met behulp van twee hogedrukreinigers 
hebben we de baan eerst proper gespoten”, zegt René D’Hooghe, officier van de Civiele Bescherming. Vervolgens heeft de 
brandweer van Puurs een dam gelegd in de gracht naast de snelweg. “Om de vervuiling in de gracht snel op te ruimen, gebruiken 
we een grote vacuümtank waarmee we alles opzuigen.”, aldus nog René D’Hooghe. 
 
Zeven agenten van de operationele eenheid van Brasschaat zijn ter plaatse gekomen met gespecialiseerd materiaal waaronder 
twee hogedrukreinigers, een vacuümtank, een borstelwagen met absorberende korrels en een commandowagen. 
 
Zes operationele eenheden  
De Civiele Bescherming helpt de bevolking bij kleine en grote rampen. Ze biedt versterking aan hulp- en politiediensten met zwaar 
en gespecialiseerd materieel. De Civiele Bescherming telt momenteel meer dan 1600 leden waaronder bijna 600 beroepsleden en 
meer dan 300 kernvrijwilligers. 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. 
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