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 Civiele Bescherming staat klaar om tussen te komen bij eventuele overstromingen  

 Contactpersoon: Ellen Probst T: 02 500 25 88 

 E-mail: ellen.probst@ibz.fgov.be    

Alle operationele eenheden van de Civiele Bescherming staan stand-by om hulp te bieden in geval van zware 
overstromingen door de mogelijke storm van vannacht en morgen. Alle eenheden zijn volop bezig om de 
voorraden zandzakken aan te vullen. Ze worden verdeeld aan gemeente- en brandweerdiensten die de 
zandzakjes ter beschikking stellen van hun burgers om keldergaten en deuren te beveiligen tegen de 
mogelijke storm. Vooral in Oostende, Bredene en Nieuwpoort zouden interventies nodig kunnen zijn.  
 

Zandzakvulmachines op volle toeren 

De Civiele Bescherming beschikt over negen zandzakvulmachines die op dit moment allemaal op volle toeren 
draaien. In elke eenheid ligt altijd een voorraad zandzakjes klaar. “Alle voorraden uit de Vlaamse en Waalse 
eenheden verzamelen we nu in de eenheid van Jabbeke, op dit moment zijn er dus zo’n 7500 zandzakjes onderweg 
naar Jabbeke.”, vertelt Johan Boydens, adjunct eenheidschef van de Civiele Bescherming in Jabbeke. “Met de hulp 
van de mensen van Defensie zijn we nu zandzakjes aan het plaatsen in de haven van Oostende. Daar gaan we de 
dijken verhogen om te voorkomen dat het water er overslaat en wateroverlast veroorzaakt.” Zegt Johan.  

Deze namiddag worden ook nog zandzakjes gebracht naar Bredene en Nieuwpoort. Ondertussen vullen alle 
eenheden hun voorraden opnieuw aan. Elke machine vult per uur zo’n 300 zakken. 

 

Personeel en vrijwilligers stand-by 

De zes operationele eenheden van de Civiele Bescherming staan altijd klaar, 24 u op 24. Voor de storm van deze 
avond, zijn de eenheden van Vlaanderen en Wallonië nog eens extra verwittigd zodat ze klaar staan met alle 
mogelijke middelen om de mensen te helpen. Ook de vrijwilligers zijn opgeroepen om een handje toe te steken.  

 

Daarnaast wordt al het materiaal en de voertuigen nog eens nagekeken en worden de pompen klaargezet voor 
mogelijke interventies. “Deze nacht zullen we een aantal pompen preventief inzette, in risicogebieden zoals in 
Nieuwpoort. Van zodra daar problemen zijn kunnen we meteen beginnen pompen.”, vertelt Johan. 

 

Bericht aan de redacties: 

Journalisten die beelden willen maken van de zandzakmachines kunnen rechtstreeks contact opnemen met de eenheden: 

Operationele eenheid Brasschaat                                                                  Operationele eenheid Liedekerke 

Miksebeekstraat 153, 2930 Brasschaat                                                           Kapellebaan 30 - 1770 Liedekerke 

03 653 24 22                                                                                                      053 66 67 95 

 

Operationele eenheid Jabbeke                                                                       Operationele eenheid Ghlin 

Stationsstraat 61 - 8490 Jabbeke                                                                    Chemin Bouteiller, 1 - 7011 Ghlin 

050 81 58 41                                                                                                      065 35 43 00 

 

Operationele eenheid Libramont                                                                    Operationele eenheid Crisnée  

19A, rue Fleurie - 6800 Libramont                                                                   rue Vincent Bonnechère, 30 - 4367 Crisnée 

061 27 81 36                                                                                                      04 257 66 00 
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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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