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Samenstelling van de module:
Personeel: 
1 / 1 / 6 (2 /wagen)

Voertuigen: 

4 voertuigen

1 container hydraulische pomp.• 

1 container met hulpstukken of logistieke wagen.• 

2 containers slangenwagen of vrachtwagen (slangen 110, 150, 200) en verschillende stukken voor de • 
opstelling.

Uitvoeringstijd:
Wanneer de container op de grond in werkpositie staat: 15 minuten.

Opstelling van de lijnen: 4 km/u.

Huidige locatie:

Eenheden          Water 1        Water 2        Water 3

Liedekerke   1  2
Brasschaat   3   2  1
Jabbeke   2  1
Ghlin    2  1
Crisnée    3  1
Libramont   1  1
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Capaciteit van de module:
Waterbevoorrading op een afstand van maximum 1,5 km vanaf een pomp van 12 bar / 24.000 l geplaatst 
op het waterpunt.

Bluswater 3:  watertransport met hoog debiet via 
slangen vanuit een waterpunt over 
maximum 1,5 km

Ontplooiing:
Plaatsing van een container op de grond.

Opstellen van een hoofdlijn.

Beperkingen:
Genoeg watervolume (groot debiet: rivier of meer, …).• 

Manoeuvreerzone breed genoeg voor de container (7 x 25 m).• 

Harde en stabiele ondergrond.• 

Maximale afstand tussen container en water: 25 m.• 

Maximale opvoerhoogte: 15 m.• 

Hoe deze catalogus gebruiken? 

Titel 
De interventiemodule of de opdracht volgens de 
internationale nomenclatuur. 

Capaciteit van de 
module
Technische 
omschrijving

Ontplooiing
De samenstelling van de module en de opstelling 
ter plaatse.

De beperkingen beschrijven de voorwaarden voor 
een optimale opstelling (bijv. manoeuvreerruimte, 
inzet van andere diensten) 

Huidige locatie
Het aantal modules waarover iedere operationele 
eenheid van de Civiele Bescherming beschikt.

Voor de handigheid: in geval van meerdere 
modules van hetzelfde type vermeldt de fiche ook 
de beschikbaarheid van de andere gelijkaardige 
modules.  

Uitvoeringstijd
De tijd nodig voor het opzetten van de module. 
Deze tijd is gebaseerd op de ideale situatie, 
wanneer alle voorwaarden tot optimale 
ontplooiing zijn vervuld. 

De uitvoeringstijd houdt geen rekening met de 
aanrijtijd. 

Voorbeeld van een standaard samenstelling 
De samenstelling van een module op het vlak van 
bemanning en materieel 

Personeel: officieren / onderofficieren / agenten.


