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Woord vooraf

Beste collega’s,

Deze speciale editie van Dbriefing staat volledig in het teken van de verschrikkelij-
ke gebeurtenissen van 22 maart, nu ongeveer een maand geleden. Deze datum staat 
voortaan in eenieders geheugen gegrift. Dit nummer wordt aan U allen, militairen en 
burgers van Defensie opgedragen. Velen van U hebben immers rechtstreeks of on-
rechtstreeks bijgedragen tot het beheersen van de crisis op die bewuste 22 maart of in 
de periode erna.

Wij hadden via de Flash Defensie 03/16 reeds de kans om iedereen te bedanken voor 
zijn of haar bijdrage. Deze keer worden een aantal interventies toegelicht in woord en 
beeld. Het zijn uiteraard de meest zichtbare interventies die hierna volgen. Velen van 
U stonden op andere posten in de hoofdstad of in andere steden, anderen werden op-
getrommeld om bij te springen waar nodig, nog anderen werkten achter de schermen 
in alle discretie. De selectie die in de volgende bladzijden gemaakt werd, is dus maar 
een deel van het verhaal. 

De verhalen die volgen, mogen gehoord worden. Het zijn verhalen van professionelen 
die er stonden op het moment dat ze nodig waren. Verhalen van mensen die zichzelf 
hebben overtroffen op het ogenblik dat ze met verschrikkelijke taferelen werden ge-
confronteerd. Verhalen van een grootscheepse mobilisatie en hoge reactiviteit. Verha-
len die zorgen voor een groot gevoel van trots en dankbaarheid. 

Hoewel de ontplooiing in de straten van onze steden de aanslagen jammer genoeg niet 
heeft kunnen vermijden, is deze operatie duidelijk zinvol gebleken. Cruciale tijd werd 
gewonnen en mensenlevens werden gered door de onmiddellijke reacties van ons per-
soneel en de militaire hulpverleners. 

De operatie heeft uiteraard zijn prijs. Het operationele tempo is ernstig verhoogd, het-
geen zorgt voor een zware belasting op de militairen én hun thuisfront. Ook de onder-
steuning wordt op de proef gesteld en de functionele training wordt beperkt. Wij zijn 
ons terdege bewust van de druk die deze operatie met zich meebrengt.

Maar het belang van deze operatie kan moeilijk onderschat worden: onze ontplooi-
ing is het rechtstreekse gevolg van de blijvend erg hoge terreurdreiging waarvan het 
niveau wordt vastgesteld door de specialisten van het OCAD. Zolang de hoge dreiging 
blijft bestaan en zolang de politiediensten deze toestand niet alleen aankunnen, zal 
onze steun nodig blijven. Er is geen andere keuze. Ons land blijft ons nodig hebben en 
we kunnen in deze penibele omstandigheden geen verstek geven. Dit sluit natuurlijk 
niet uit dat de opdracht permanent geëvalueerd moet worden. Indien nodig zullen 
aanpassingen gebeuren om de druk waar mogelijk te verlichten. 

Tot slot willen we onze dankbaarheid herhalen. Aan iedereen die voor of achter de 
schermen zijn of haar steentje heeft bijgedragen. Dit zijn in eerste instantie onze per-
soneelsleden, maar eveneens hun thuisfront. 

Onze oprechte en welgemeende dank!

Steven Vandeput
Minister van Defensie

Gerard Van Caelenberge
Generaal vlieger

Vleugeladjudant van de Koning
Chef Defensie
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Stéphanie, slachtoffer van de aanslag in het metrostation Maalbeek 
op 22 maart, herstelt momenteel van brandwonden aan haar gezicht 
en handen in het Militair Hospitaal Koningin Astrid. Ze was bereid om 
haar verhaal met ons te delen, uit erkentelijkheid tegenover het zie-
kenhuispersoneel dat haar begeleidt sinds die zwarte dinsdag.

“Ik werk in Saint-Hubert in de provincie Luxemburg en kwam naar Brussel voor een 
vergadering. Ik parkeer altijd aan het metrostation Delta en stap dan op lijn 5 naar 
Brussel-Centraal.

Toen de metro het station Maalbeek uitreed, ben ik in een zwart gat terechtgekomen. 
Ik herinner me niks meer, het lawaai niet en de ontploffing niet. Het leek alsof ik door 
de lucht zweefde. Pas daarna besefte ik dat er iets aan de hand was en dacht ik dat mijn 
laatste uur geslagen had.

Het voelde alsof ik geëlektrocuteerd werd. Een paar seconden later opende ik mijn 
ogen en lag ik op de grond, op de metrosporen in de andere richting. De politie ver-
telde me dat ik in het rijtuig zat waarin de ontploffing plaatsvond. Eigenlijk stond ik 
tegen de achterste deur die uitgeeft op de sporen. Daardoor ben ik aan de achterkant 
uit het metrostel gekatapulteerd.

Ik controleerde of mijn handen en benen nog werkten en ben toen rechtgestaan, steu-
nend op een geplooide deur naast mij, om naar het perron te gaan. Zo goed en zo 
kwaad als ik kon, heb ik me recht gehesen en ben ik voortgestrompeld. De trap was 
vlakbij en ik zag hoe een man naar buiten liep. Alles was blauw van de dichte rook en ik 
liep de trap op. Op de eerste overloop nam een man me bij de arm. Hij hield een koffer 
in zijn hand en had waarschijnlijk net de metro willen nemen. Iemand riep hem weg 
en dan ben ik alleen de trap opgelopen.

"Het leven gaat voort"
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Toen ik buitenkwam, waren er veel mensen die water en handdoeken uitdeelden. Ik 
ben gaan zitten op de stoeprand. Een vrouw die langsliep om de metro te nemen is 
bij me gebleven tot mijn overplaatsing. Ze heeft me zoveel mogelijk geholpen door 
water op mijn gezicht en handen te gieten en me drinken te geven. Even later werden 
we overgeplaatst naar een hotel in de buurt voor de eerste hulp. Ik kreeg een infuus, 
er werd een verband aangebracht op mijn handen en mijn gezicht werd gehydrateerd 
telkens wanneer het hittegevoel ondraaglijk werd. Daarna ben ik per ambulance naar 
het Militair Hospitaal Koningin Astrid gebracht.

Toen ik daar rond de middag aankwam, hebben ze me op een bed in de grote hal ge-
legd. Het was er heel rustig, niemand gaf de indruk in paniek te zijn. Al gauw kwamen 
er vijf of zes mensen naar me toe om voor me te zorgen. Ze deden eerst mijn kleren en 
ringen uit en plaatsten toen elektrodes op mijn lichaam en gaven me zuurstof. Ik werd 
meteen naar het operatiekwartier gebracht, waar ze mij verdoofden om mijn wonden 
te verzorgen. Rond 14 uur kwam ik bij in mijn kamer. Alles is heel snel verlopen.”

Het was opmerkelijk hoe efficiënt en georganiseerd het militair hospitaal de situatie 
aanpakte. Veel patiënten waren voor korte tijd in het ziekenhuis en gingen daarna naar 
andere instellingen. Maar Stéphanie weigerde om te vertrekken.

“Ik weigerde om overgebracht te worden naar een ziekenhuis dichter bij huis. In het 
militair hospitaal was ik immers zeker van de goede kwaliteit van de zorgverlening. 
Ik kende de uitstekende reputatie van het Brandwondencentrum. Je wordt bovendien 
ook heel goed begeleid, iedereen is vriendelijk en er komen altijd mensen langs in de 
loop van de dag. Je voelt je niet in een militaire omgeving, alles verloopt zoals in een 
gewoon ziekenhuis. Toch zal ik blij zijn wanneer ik, als alles goed gaat, volgende week 
naar huis mag. Om de twee dagen komt er dan thuisverpleging langs, maar ik blijf 
wekelijks in het ziekenhuis op controle komen.”

Het is duidelijk dat Stéphanie vastberaden is. Net als de andere patiënten wil ze snel 
herstellen van haar verwondingen en verdergaan met haar gewone leven. “Je moet je 
er overheen zetten. Binnen enkele maanden zal ik een beetje gestresseerd en wat bang 
naar Brussel terugkeren, maar het leven gaat voort.”

Ariane Marcq



4 DBriefing
Speciale editie – april 2016

Algemene Directie Communicatie - Ministerie van Landsverdediging – www.mil.be

Op dinsdag 22 maart stond de wereld even stil. Twee explosies 
vernietigden de vertrekhal van Brussels Airport in Zaventem, een derde 
explosie richtte een enorme ravage aan in het metrostation Maalbeek. 
Beide plaatsen werden op het moment van de aanslagen bewaakt door 
militairen van het Bataljon Jagers te Paard (of ISTAR) uit Heverlee. De 
adjunct-commandant van het peloton in Zaventem getuigt: “Toen de 
tweede bom ontplofte, wisten we meteen dat het menens was.”

Het bataljon begon op 18 maart aan zijn opdracht. “Aanvankelijk verliep die goed”, 
herinnert de pelotonsadjunct zich. “Wij moesten verschillende posten op de aankomst- 
en vertrekverdieping bemannen om daar het reilen en zeilen in het oog te houden.”

“Ik was samen met een chauffeur op de commandopost toen de eerste bom ontplofte”, 
gaat de adjunct verder. “Die bom lag redelijk ver van onze positie. Daardoor hoorden 
we de knal zelf niet, we voelden enkel het gedaver van de schokgolf. Het was toen 
nog niet duidelijk wat er juist gebeurd was. Maar een paar seconden later ging de 
tweede bom af en was er voor ons geen twijfel meer: we hadden te maken met een 
terroristische aanslag.”

Op het moment van de eerste explosie bevonden de meeste militairen zich in een 
publiek toegankelijke afwachtingszone, ver van de plaats waar de bommen waren 
afgegaan. Omdat ze niet wisten met welk soort bedreiging ze te maken hadden, 
namen ze meteen buiten het luchthavengebouw stelling in en beveiligden ze hun eigen 
positie. De pelotonsadjunct ging vervolgens samen met een sectie van zes militairen 
de situatie in de vertrekhal opmeten. De verplaatsing voerden ze uit op tactische wijze. 
“Die tactiek was erg belangrijk, want het politiebericht sprak van een aanslag met 
een dolle schutter”, legt de adjunct uit. “Daarom zijn we niet zomaar blindelings de 
luchthaven binnengelopen.”

Eenmaal in de vertrekhal aangekomen, zagen de militairen pas wat een puinhoop die 
geworden was. Gewonden en doden lagen op de grond, plafonds waren naar beneden 
gekomen en sproeiers waren afgegaan, een complete chaos dus. Als bij wonder raakte 
niemand van het bataljon gewond, buiten iemand met trommelvliesschade.

“Mijn eerste prioriteit was het instellen van een 360 graden-beveiliging, want er kon 
nog altijd een schutter rondlopen”, gaat de adjunct verder. “Zodra die beveiliging er 
was, zijn we mensen beginnen verzorgen en naar buiten dragen. We hebben heel wat 
tourniquets, woundpackings en drukverbanden aangelegd.”

Al vrij snel was er sprake van een derde bom, waardoor iedereen het gebouw moest 
verlaten. Terug buiten verzekerde de sectie opnieuw zijn eigen beveiliging, waarna de 
ploeghelper samen met een beveiliger verder medische steun toediende aan de burgers 
die het nodig hadden.

Uiteindelijk trokken militairen en burgers zich terug naar het Sheraton-hotel, dat het 
peloton beveiligde. Ze doorzochten ook samen met de politie een parking op zoek naar 

verdachte auto’s of objecten. “Rond 10 uur ’s avonds heeft het 2 Bataljon Commando’s 
ons uiteindelijk afgelost en zijn we terug naar de kazerne gereden”, besluit de adjunct.

Trots
Wat nazindert is trots. De fierheid en dankbaarheid van de commandant van de 
Landcomponent, generaal-majoor Jean-Paul Deconinck, die het bataljon die vrijdag 
nog bezocht. De trots van de bataljonscommandant, luitenant-kolonel Francis 
Pierard, die zijn mensen heeft zien samenkomen als een hechte groep, die na een helse 
dag enkel geïnteresseerd zijn in het welzijn van hun collega’s. Complimenten van de 
detachementskapitein, van de pelotonscommandanten, van de pelotonsadjuncten. 
Iedereen is het eens over een job well done, inclusief een aantal van de slachtoffers die 
hun leven aan de militairen te danken hebben.

Ondertussen neemt het Bataljon Jagers te Paard opnieuw deel aan operatie Vigilant 
Guardian. Ze staan weer in voor de beveiliging van een aantal metro- en treinstations 
in Brussel. De bewaking van de luchthaven van Zaventem is op moment van schrijven 
in handen van het 2 Bataljon Commando’s. In het kader van operatie Vigilant Guardian 
bewaken Belgische militairen trouwens ook andere luchthavens van België, zoals die 
in Luik en Charleroi.

Stijn Verboven

“We wisten meteen dat het menens was”
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Een explosie weerklinkt op de luchthaven van Zaventem. Het bericht 
heeft amper de media bereikt, of er volgt een tweede ontploffing. Her 
en der zijn getuigenissen te horen, maar de verwarring is compleet. Een 
derde explosie, in een metrostel deze keer, wakkert de angst aan en 
bevestigt de vrees: het gaat om terroristische aanslagen. De federale 
politie vraagt onmiddellijk de steun van twee militaire crisiseenheden: 
de Intermachten Kennels Eenheid (IKE) en de Dienst voor Opruiming 
en Vernietiging van Ontploffingstuigen (DOVO). Zij hebben verdere 
explosies kunnen voorkomen. Daarom hebben deze specialisten nog 
meer paniek in ons land kunnen vermijden. 

“Toen ik op de luchthaven aankwam, zag ik militairen en honden. En enkele ogen-
blikken later ontploffingen. Ik begrijp het niet. Hoe is dit kunnen gebeuren?” Deze 
anonieme getuigenis was enkele minuten na de explosies in Zaventem op de radio te 
horen. Ze toont duidelijk de verwarring en ontreddering na de aanslagen. Ondanks de 
ingevoerde veiligheidsmaatregelen, waaronder de aanwezigheid van Securitas-bewa-
kingspersoneel en politie met honden, heeft de tragedie zich toch kunnen voordoen. 
Paniek vermijden was noodzakelijk. Parallel met het deskundige werk van de hulp-
diensten, waren gespecialiseerde teams onmiddellijk operationeel op het terrein om 
nog meer explosies te voorkomen. Ook hun tussenkomst was cruciaal.

Die teams bestaan uit specialisten van de IKE en DOVO, die explosieven kunnen op-
sporen en over de capaciteit beschikken om ze te vernietigen. Deze mannen, vrouwen 
en honden van de Lucht-, Marine- en Landcomponent werkten op die zwarte dinsdag 
de hele dag door en waren een week later nog steeds aan de slag. In de ogenblikken die 
volgden op de drie explosies waren de media op zoek naar alle mogelijke informatie 
over hun werk op het terrein. Volgens de extra nieuwsberichten waren de ontmijners 
verspreid over de volledige zone en hebben ze kunnen voorkomen dat er zich nog een 
ontploffing zou voordoen. Het hele land was in shock en volgde de verklaringen op de 
voet die via de media binnensijpelden. 

De beste vriend van de mens als versterking 
“Ik werd om 9.14 uur gecontacteerd door de directeur van de dienst hondensteun van 
de federale politie”, vertelt kapitein Marian Van Den Dries, commandant van de IKE. 
“Hij vroeg me hoeveel EDD-teams (explosive detection dogs) beschikbaar waren en 
ontplooid konden worden.” In totaal konden niet minder dan zeventien EDD-teams 
snel worden ingezet op het terrein. Ze waren afkomstig uit de volledige Luchtcom-
ponent: IKE, 1 Wing, 10 Tactische Wing en 2 Tactische Wing. De component telt in 
totaal twintig hondengeleiders. “Ik heb het geluk te kunnen beschikken over uiterst 
bekwame, flexibele en beschikbare hondenbegeleiders. Zij hebben de agenten van de 
federale politie zeer snel vervoegd in een ondersteunende opdracht. Op elke locatie 
bevond zich een EDD-coördinator van de federale politie.”

“We zijn vandaag nog steeds actief en blijven aanwezig op de zes internationale lucht-
havens van het land”, vervolgt de commandant van de IKE. Elke dag zijn er ten minste 
twaalf teams van de IKE aan het werk op het terrein. Ze lossen elkaar om de twaalf uur 
af en werken zeven dagen op zeven. “Pauzes werden pas de dag na de aanslagen geor-
ganiseerd, want de dag zelf was het echt alle hens aan dek. Sommige teams hebben 
op de dag van de aanslagen twintig uur aan één stuk doorgewerkt.” Ondanks de ver-
moeidheid blijven de troepen gemotiveerd om steun te leveren aan de politiediensten. 
Bovendien werd vanaf 28 maart de Landcomponent en meer bepaald de gevechtsge-
nie, voor versterking opgeroepen met zijn hondenteams. Zij zijn gespecialiseerd in de 
opsporing van explosieven en munitie.

Aangezien de operaties van DOVO en de IKE nog steeds uiterst gevoelig zijn, kan op 
dit moment nog geen stand van zaken worden opgemaakt. Feit is dat ze een levensred-
dend, globaal en duurzaam effect hebben gehad in de uren en dagen die volgden op de 
catastrofe die ons land heeft getroffen. De commandant van het IKE verklaart “trots te 
zijn op onze honden, hun begeleiders en het werk dat ze geleverd hebben. In deze droe-
vige periode konden onze teams belangrijk werk leveren daar waar het echt nodig was.”

Virginie Flawinne 

Explosieve vloedgolf gestopt
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Het Militair Hospitaal Koningin Astrid in Neder-Over-Heembeek heeft 
waarschijnlijk een van de drukste weken uit zijn bestaan achter de 
rug. Het ziekenhuis verzorgt de medische interventie bij rampen op 
de luchthaven van Zaventem. Daarbij denk je automatisch aan vlieg-
tuigcrashes, maar op 22 maart 2016 kreeg die ramp een zo mogelijk 
nog grimmiger gezicht. 

“Ik was zelfs nog niet in het ziekenhuis aangekomen toen ik telefoon kreeg dat er op 
de luchthaven van Zaventem een explosie had plaatsgevonden”, zegt geneesheer luite-
nant-kolonel Eric Mergny, hoofd van de urgentiedienst van het militair hospitaal. “Ik 
heb meteen de urgentiedienst gecontacteerd om af te spreken waar een mugvoertuig 
mij kon komen oppikken. Ik ben dan samen met twee ambulanciers naar de luchtha-
ven gereden. We waren heel snel ter plaatse, zelfs als een van de eerste hulpverleners.” 

Het militaire ziekenhuis is de medische verantwoordelijke bij rampen in Zaventem. 
Zijn medisch personeel nam die verantwoordelijkheid meteen op, al aan de vertrekhal 
van Brussels Airport zelf. De eerste prioriteit voor de artsen en ambulanciers van het 
ziekenhuis was om een overzicht te maken van het aantal geblesseerden en de ernst 
van de verwondingen. 

Snel te plaatse, snel geëvacueerd
“Al snel waren er mugs van andere ziekenhuizen ter plaatse die de patiënten konden 
stabiliseren en de nodige medische handelingen konden verrichten”, legt het hoofd 
van de urgentiedienst uit. “Vanaf dan konden wij ons volledig bezighouden met het 
beheer van de gewonden. Dat houdt in dat we probeerden te zorgen dat de zwaarge-
wonden zo snel mogelijk werden geëvacueerd naar een zo dichtbij mogelijk gelegen 
ziekenhuis.”

De coördinatie bleek vlot te verlopen. Niet verwonderlijk, want het personeel van het 
militair hospitaal traint zeer regelmatig op gelijkaardige situaties, bevestigt ook de 
commandant van de Medische Component, geneesheer brigadegeneraal Pierre Nei-
rinckx. “Na de aanslagen in Parijs hebben we met al onze capaciteiten een training 
gehouden met de klemtoon op een situatie met massaal veel slachtoffers.”

Voorbereid op toevloed
Dinsdagochtend kreeg het Militair Hospitaal Koningin Astrid tussen 9 uur en 12 uur 
93 patiënten binnen. Een enorme hoeveelheid, maar daar is het ziekenhuis op voor-
zien, legt het hoofd van de urgentiedienst uit. “We kunnen hier een vijftigtal patiënten 
opnemen, stabiliseren en vervolgens herverdelen naar andere ziekenhuizen. Daarom 
hebben we ook zo’n grote gangen. Daar kunnen we alle nodige bedden installeren. In 
de plafonds lopen ook zuurstofleidingen en we hebben een ploeg die regelmatig traint 
om al het nodige materieel te installeren.”

Van de 93 patiënten werden er aanvankelijk 18 gehospitaliseerd in het Brandwonden-
centrum. Drie patiënten werden per helikopter naar andere universitaire ziekenhuizen 
gebracht. Van de 72 resterende patiënten kon ongeveer de helft naar huis. De andere 
helft werd naar andere ziekenhuizen rond Brussel gebracht. 

“Bij een ontploffing onderscheiden we drie soorten letsels”, zegt geneesheer kolonel 
Guy Borgers, directeur van het militair hospitaal. “De primaire blast veroorzaakt let-
sels door de drukverplaatsing van de ontploffing. De secundaire blast geeft verwondin-
gen door de projectielen die de ontploffing wegslingert. Ten slotte heb je verwondin-
gen door de tertiaire blast, bijvoorbeeld wanneer je door de kracht van de ontploffing 
wordt weggeslingerd en je een arm breekt. Hier hebben we ze alle drie gezien.”

Oorlogswonden
“De belangrijkste verwondingen waren amputaties, heel veel amputaties”, vult luite-
nant-kolonel Mergny aan. “We zagen ook veel vreemde voorwerpen in de lichamen 
van de patiënten, veroorzaakt door rondvliegend schroot. De verwondingen die we 
hier hebben gezien zijn vergelijkbaar met de oorlogswonden die ik bijvoorbeeld op 
missie in Afghanistan heb gezien. Het zijn geen trauma’s die we vaak in België tegen-
komen.”

In totaal heeft het Militair Hospitaal Koningin Astrid een derde van alle slachtoffers 
van de terreuraanslagen opgevangen, tenminste voor de eerste opvang. Maar daar 
stopte zijn taak niet. Het herbergde ook een crisiscentrum en de dodelijke slachtoffers 
van de aanslag in het metrostation Maalbeek werden er geïdentificeerd.

Stijn Verboven

Militair hospitaal: 
medische sterkhouder en meer
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De helikopters van het 40ste smaldeel hebben hun nut en efficiëntie nog 
maar eens bewezen na de aanslagen waarmee ons land op dinsdag 22 
maart te maken kreeg.

Onmiddellijk na het nieuws van de aanslagen in Zaventem gingen ook in Koksijde de 
alarmbellen rinkelen. Standaard staan een Sea King en een NH90-helikopter met hun 
interventieploegen klaar voor de search and rescue (SAR). Elk toestel kan twee liggende 
patiënten transporteren. Al snel waren beide toestellen in de weer. Ze evacueerden 
gewonden vanuit Zaventem naar het militair hospitaal in Neder-
Over-Heembeek of van daaruit naar andere gespecialiseerde 
centra. De Basis Koksijde riep bijkomend nog een crew op.

Het einde van een eerste helse dag betekende echter niet het 
einde van het werk. Ook op woensdag 23 maart rukte nog 
een helikopter uit. Tijdens een eerste missie bracht die twee 
patiënten van het ziekenhuis in Wilrijk naar het Institut Médical 
de Traumatologie et de Réadaptation (IMTR) in Loverval, bij 
Charleroi. Dat heeft een minder bekende maar gespecialiseerde 
afdeling voor zware brandwonden. Dezelfde crew bracht nadien 
nog twee patiënten over van Mechelen naar Luik. Tijdens beide 
vluchten kreeg de vaste SAR-medic aan boord versterking van 
specialisten van het militaire ziekenhuis om het transport en de 
overdracht van de gewonden te begeleiden.

Dergelijke situaties drijven ook de mensen van het 40ste smaldeel 
tot het uiterste,  zowel fysiek als emotioneel. Adjudant-chef 
Jacques Delchef vertelt zijn verhaal. “Ondanks 22 jaar ervaring 
in search and rescue en regelmatige medisch-militaire training 
met de mensen van het militair hospitaal, waren de voorbije 
dagen heel zwaar. We hebben in totaal negen zwaargewonden 
vervoerd naar Neder-Over-Heembeek of andere gespecialiseerde 
ziekenhuizen. Tijdens één vlucht waren er twee kleine kinderen 
die zwaar verbrand waren. Alle patiënten die we evacueerden 
hadden verwondingen die je normaal alleen in oorlogsgebied ziet, 

maar kinderen zijn toch nog iets anders. Tijdens de vlucht waren we allemaal heel stil en 
geconcentreerd. Uiteindelijk konden we de patiëntjes in stabiele toestand overdragen. 
Vandaag krijgen ze nog steeds intensieve zorgen in het Brandwondencentrum, maar 
zijn ze buiten levensgevaar. Ik ga er regelmatig langs. De littekens en de pijn zullen hen 
onvermijdelijk vaak aan de verschrikkelijke gebeurtenissen doen terugdenken, maar 
hun papa vertelde me dat ze vooral praten over het avontuur van de helikoptervlucht, 
die ze niet snel zullen vergeten. Net als wij …”

Jimmy Stroobants

Koksijde Rescue essentieel na aanslagen

Sinds 18 maart worden militairen ingezet op vier Belgische nucleaire 
sites. Die inzet houdt geen verband met het dreigingsniveau van het 
Orgaan voor de Coördinatie en de Analyse van de Dreiging (OCAD) 
maar kwam er na een vraag van de regering om de beveiliging van 
gevoelige plaatsen te verhogen.

De inzet van militairen op de nucleaire sites kreeg de codenaam Operatie Spring Guar-
dian (OSG). Die operatie verloopt parallel met Vigilant Guardian, waarbij militairen op 
verschillende plaatsen in het land de federale politie op straat ondersteunen. Eveneens 
in het kader van de steun aan de federale politie versterken ongeveer 140 militairen de 
beveiliging van de Belgische nucleaire sites. In Fleurus, Tihange, Doel, en Mol-Dessel 
worden die al grondig beveiligd door privébedrijven, onder toezicht van het Federaal 
Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC).

“Het schema is vergelijkbaar met de inzet in de straten”, verklaart majoor Frédéric 
Cockx, tweede commandant van het 4 Bataljon Genie. “Wat voor ons wel bijzonder is, 
is dat wij als enige Belgische CBRN-eenheid op een nucleaire site kunnen werken. Wij 
koppelen hier dus militaire veiligheid aan het specifieke stralingsaspect. Bovendien 
kunnen we met deze nieuwe missie aantonen hoe doeltreffend de beveiliging van de 
centrales is. Wat er ook gebeurt, zelfs bij een crash van een Boeing 747 met een ver-
woestende brand tot gevolg, is een nucleair incident erg onwaarschijnlijk.”

De bijkomende en specifieke militaire inzet moet de federale politie meer mogelijkhe-
den geven om zich te concentreren op haar prioritaire taken. Ook al is er geen verband 
met de aanslagen van 22 maart, toch toont deze inzet nogmaals dat Defensie alles inzet 
om de veiligheid van de bevolking en de integriteit van het nationale grondgebied te 
garanderen. 

Virginie Flawinne

Nucleaire sites krijgen militaire bescherming
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Mentaal en fysiek 
tot het uiterste

Binnen het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) is het Centrum voor Crisis-
psychologie (CCP) het voornaamste onderdeel. Zij helpen personeelsleden van Defensie 
om om te gaan met ingrijpende gebeurtenissen zoals schietincidenten. Ze bieden psycho-
logische ondersteuning om mogelijke psychische problemen bij de betrokkenen te ver-
mijden.

“Het CCP is opgericht na de ramp met het schip Herald of Free Enterprise, in 1987”, ver-
telt commandant Jeroen Van den Bossche, hoofd van het CGG. “Na de reddingsactie op 
zee hadden sommige hulpverleners het mentaal erg zwaar. Sindsdien is de dienst blijven 
groeien en momenteel bestaat het team uit psychologen, psychiatrisch verpleegkundigen 
en psychiaters.” 

Delen in de machteloosheid
“Toen ik vernam wat er op Zaventem gebeurd was, heb ik meteen alle consultaties op-
geschort”, gaat de commandant verder. “Ik zou al mijn personeel nodig hebben voor die 
crisissituatie.” Op nog geen uur tijd kwamen meer dan negentig slachtoffers aan bij het mi-
litair hospitaal in Neder-Over-Heembeek. In een mum van tijd stond de lange inkomhal 
vol bedden. “Mijn mensen bekommerden zich in eerste instantie om de lichtgewonden”, 
vertelt hij. “Maar ook familieleden kwamen mondjesmaat binnen, op zoek naar hun man, 
vrouw of kinderen.”

Een van de hulpverleners van het CCP die dag, was kapitein Romina Ranucci. Zij was op 
consultatie in Leopoldsburg toen het nieuws over de aanslagen doorsijpelde. “Ik ben met-
een naar Neder-Over-Heembeek gereden”, zegt ze. “Daar sprak een vader me aan. Hij was 
op zoek naar zijn vrouw en kind. Ik ben meteen beginnen zoeken en informeren. Hij was 
wanhopig maar erg opgelucht dat iemand hem hielp en naar hem luisterde.”

Luisteren was die dag de eerste taak van het CCP, beaamt ook de commandant. In eerste 
instantie is aanwezig zijn en een aanspreekpunt vormen het allerbelangrijkste. “Wij gaan 
naast het slachtoffer of familielid zitten en delen hun machteloosheid”, zegt de kapitein. 
“Zo proberen we de situatie voor hen draaglijk te maken.” 

Normaal reageren op abnormale situatie
Bij sommigen primeert kwaadheid, anderen zijn eerder angstig of voelen zich schuldig. 
Velen voelen zich door machteloosheid overweldigd. Een ingrijpende gebeurtenis als die 
van 22 maart weekt uiteenlopende gevoelens los, verschillend van persoon tot persoon. 
Sterke emoties zijn heel normaal tijdens en na zo’n abnormale situatie. Meestal ebben die 
geleidelijk aan weg, maar wanneer ze langer dan een maand sterk aanhouden, loop je het 
risico een psychologisch probleem te ontwikkelen. Die risicopersonen of -groepen in kaart 
brengen is de volgende taak na de aanslagen. 

“Vlak na de aanslagen waren al mijn mensen de slachtoffers aan het ondersteunen”, gaat de 
commandant verder. “Meteen erna zijn we de risicogroepen gaan identificeren, de mensen 
die het hoogste risico lopen op psychische problemen. De nachten na de aanslagen zijn 
nachtmerries bijvoorbeeld erg normaal, maar ze mogen geen weken aanhouden.” 

Het team focuste zich vooral op het personeel van het militair hospitaal. De militairen die 
de beveiliging in Brussel op zich namen, kunnen terecht bij hun raadgever mentale ope-
rationaliteit (RMO). “Omdat er zoveel militairen betrokken waren, doen de RMO’s bij de 
eenheden het eerste opvanggesprek, samen met de andere psychosociale actoren”, legt de 
commandant uit. “Enkele weken nadien volgt een tweede gesprek, in groep of individueel. 
Als er dan een probleem boven water komt, verwijzen ze die persoon naar ons door voor 
een curatieve therapie.” 

Een onvermijdelijke impact
Het personeel van het militair hospitaal maakte al enkele crisissen mee, zoals de gasramp 
in Gellingen of de treinramp in Halle-Buizingen. Ze krijgen ook dagelijks te maken met 
zwaargewonden van auto-ongevallen of andere incidenten. Toch beseft Romina Ranucci 
dat de aanslagen ook op de meest ervaren mensen een enorme impact kunnen hebben. 
“De urgentieploegen hebben bijvoorbeeld al veel gezien”, vertelt ze. “Maar wat zich op 
Zaventem of in dat metrostation heeft afgespeeld, was van een andere orde. Ze kregen 
er te maken met tientallen slachtoffers tegelijk. Dan moet je prioriteiten stellen en kan 
je een patiënt alleen maar snel stabiliseren voor je naar de volgende loopt. Zij gingen tot 
het uiterste om slachtoffers te redden. Wij doen nu hetzelfde voor hen als ze het mentaal 
moeilijk krijgen.”

Liesbeth Bardyn

Op die gitzwarte 22 maart 
en vlak erna gingen veel 
militairen fysiek en mentaal 
tot het uiterste. Sommigen 
beveiligden de luchthaven en 
dienden slachtoffers de eerste 
zorgen toe. Anderen rukten uit 
om springstoffen onschadelijk 
te maken. Zulke ingrijpende 
gebeurtenissen kunnen een 
blijvende mentale impact 
hebben. Het Centrum voor 
Geestelijke Gezondheidszorg 
volgt de militairen op die op de 
eerste rij stonden. 
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22 maart: de ingezette Defensiemiddelen

De Dienst voor de Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen 
(DOVO) werd veel gevraagd. Haar teams werden al meteen na de feiten op-
geroepen om de springtuigen te neutraliseren die nog aanwezig waren op 
de luchthaven van Zaventem. Zij werden ook bij huiszoekingen ingezet om 
het personeel te beschermen tegen eventueel aanwezige explosieven. Om de 
opdracht zo goed mogelijk uit te voeren, werden uitzonderlijk zeven teams 
ingezet in plaats van vier. 

Op het moment van de aanslagen bewaakte het Bataljon Jagers te Paard (ISTAR) 
de twee locaties in het kader van operatie Vigilant Guardian. Zij hebben de ge-
beurtenissen met glans aangepakt. Alle aanwezige militairen stonden in voor de 
beveiliging van de luchthaven. Hierbij viel ook hun voortreffelijke medewerking 
op om de gewonden in dergelijke omstandigheden te evacueren.

Het Militair Hospitaal Koningin Astrid schakelde al snel op crisiswerking over. 
Het provinciaal noodplan werd kort na de gebeurtenissen afgekondigd, geco-
ordineerd door een militaire arts. Daardoor werden alle ziekenwagens en het 
medisch personeel gemobiliseerd. De inkomhal diende om de gewonden op te 
vangen, zodat ze de patiënten konden triëren en indien nodig naar andere in-
stellingen brengen. Het hospitaal mobiliseerde ook meer gespecialiseerde dien-
sten, zoals het Brandwondencentrum en het mortuarium. 

Defensie zette een aantal helikopters in om ernstig gewonde burgers te evacu-
eren naar de dichtstbijzijnde ziekenhuizen. De Sea Kings en NH90’s Caiman 
bleken hierbij van grote waarde.

Het Centrum voor Crisispsychologie verleende bijstand aan de gewonden, de 
families en aan de ingezette militairen op die dag. 

Om hun collega’s van OVG te ondersteunen, werd het 2 Bataljon Commando’s 
en de rest van het ISTAR-Bataljon ingezet in Zaventem en in de Brusselse stations 
en metro’s. De beveiliging van de luchthaven van Luik-Bierset was dan weer in 
handen van het Bataljon 12 Linie Prins Leopold – 13 Linie. Om hun uitrusting af 
te halen, moesten de eenheden zich naar Heverlee begeven in plaats van naar 
Peutie, waar burgers werden opgevangen. De logistieke eenheden hebben dus 
heel wat werk verricht om het materiaal over te brengen. 

In permanent overleg met het Crisiscentrum van de regering heeft Defensie 
de inzet geleid vanuit het Operatiecentrum in Evere. Daar werd een crisiscen-
trum geopend om de acties van Defensie te coördineren in de nasleep van de 
aanslagen. Het Operatiecentrum kon immers niet gelijktijdig met de nieuwe 
crisis instaan voor het beheer van de lopende buitenlandse missies. Aangezien 
het mobiele netwerk al snel volledig overbelast was, moesten een aantal be-
slissingen bovendien op een heel ongebruikelijke wijze worden genomen. Het 
crisiscentrum beheerde de verbindingen en de communicatie met de ingezette 
eenheden. 

De 6 Groep Communicatie- en Informatiesystemen (CIS) ondersteunde de 
transmissies van het Rode Kruis. Gewoonlijk gebruikt het Rode Kruis digitale 
transmissienetwerken zoals 3G, 4G of ASTRID. Aangezien die netwerken ver-
zadigd waren, deed het Rode Kruis een beroep op Defensie om over andere 
werkende communicatiemiddelen te kunnen beschikken. Het peloton Regio-
nal Service and Support Center (RSSC) van Peutie heeft erg nuttige hulp ver-
leend door toegang tot het niet-gefilterde, civiele internet en analoge telefonie 
ter beschikking te stellen. Zowel de operationele diensten als de burgers die in 
de kazerne van Peutie werden opgevangen, konden er gebruik van maken. De 
6 Groep CIS wordt sinds januari 2015 voorbereid om crisissituaties aan te pak-
ken. Indien de situatie niet zo snel geregulariseerd zou zijn geweest, stond het 
detachement klaar om te reageren en bijkomende ondersteuning te bieden.

Een speciaal team Urban Search And Rescue (USAR) van B-FAST, met ook vier 
militairen, werd gemobiliseerd en ingezet in het metrostation Maalbeek. Daar 
stonden de militairen van de 6 Groep CIS in voor de communicatie.

Een team met explosievenspeurhonden (explosive detection dog of EDD) werd 
ingezet om de beveiliging van de luchthavens van Luik en Charleroi te verster-
ken. Dit was nodig door de aanzienlijke toevloed van extra passagiers die beide 
plekken sinds 22 maart te verwerken kregen. Met behulp van hun honden die 
getraind zijn om explosieven op te sporen, kunnen die militairen personen en 
bagage controleren op de eventuele aanwezigheid van explosieven. 

De controle van het burgerluchtruim werd gedeeltelijk overgenomen door het 
Air Traffic Control Centre van Defensie.

De militaire politie stond in voor allerlei militaire verplaatsingen naar Brussel, 
zodat die vlot konden verlopen.

Een hangar op de luchtmachtbasis van Melsbroek wordt sinds 22 maart gebruikt 
voor de opslag van alle puin van Zaventem.

Operatie Spring Guardian (OSG), voor de beveiliging van de Belgische kerncen-
trales, werd ook versterkt met de inzet van extra militairen.

Verder werkten ook heel wat andere eenheden en diensten achter de schermen, 
die we zeker niet mogen vergeten.

Ariane Marcq
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De provinciecommando’s staan in voor een optimale samenwerking 
tussen Defensie en de provinciebesturen. Rampen en crisissen behe-
ren is dan ook hun hoofdtaak. Wanneer de gouverneur het provinciaal 
rampenplan afkondigt, zijn het de provinciecommando’s die hem bij-
staan, adviseren en militaire middelen aanreiken. Ook na de aanslag 
in Zaventem werd het provinciaal rampenplan afgekondigd en schoot 
het provinciecommando Vlaams-Brabant meteen in actie. 

Bij een ramp is op de eerste plaats de gemeente waar de ramp gebeurt verantwoorde-
lijk. Die kan echter beslissen dat de situatie haar petje te boven gaat. In dat geval neemt 
de provincie de coördinatie over. Pas wanneer het provinciaal rampenplan wordt afge-
kondigd, komt Defensie in actie, meer bepaald het provinciecommando. “Wij zijn op-
gebeld om twintig na acht ’s ochtends, vlak na de aanslagen dus”, vertelt kolonel Koen 
Hillewaert, provinciecommandant van Vlaams-Brabant. “Ik ben dan meteen naar het 
provinciehuis in Leuven gegaan, van waaruit alle coördinatie gebeurt.” 

Daar bevindt zich het provinciaal crisiscentrum, dat alle diensten verzamelt die be-
trokken zijn bij het beheer van de ramp. Aan het hoofd staat de provinciegouverneur. 
Die wordt bijgestaan door vijf disciplines: brandweer, medische diensten, politie, lo-
gistieke diensten zoals civiele bescherming en Defensie en tot slot communicatiedien-
sten. Om de coördinatie te vergemakkelijken en de hulp aan de reizigers zo efficiënt 
mogelijk te laten verlopen, besliste de gouverneur al snel om iedereen naar het crisis-
centrum van Brussels Airport te verplaatsen.

Een dak boven het hoofd
Bij die hulpverlening speelde het Provinciecommando een belangrijke rol. “Op een 
gegeven moment werden alle passagiers op de luchthaven geëvacueerd”, legt de ko-
lonel uit. “Wij waren verantwoordelijk om die tweeduizend mensen uit de nood te 
helpen. In het kwartier Majoor Housiau in Peutie konden we al driehonderd mensen 
een slaapplaats aanbieden. In de sporthal van Zaventem konden nog eens honderd 
mensen overnachten. Tot slot hebben we de Brabanthal gecontacteerd, een grote eve-
nementenhal in Leuven. Daar waren ze meer dan bereid om te helpen, zodat we daar 
nog eens 1.200 mensen te slapen konden leggen.”

Bedden en dekens
Gestrande reizigers een dak boven het hoofd aanbieden is mooi, maar ze moeten ook 
kunnen slapen. “De civiele bescherming had niet voldoende materiaal om iedereen 
een bed aan te bieden”, zegt de kolonel. “Daarom is Defensie bijgesprongen. We heb-
ben dinsdag achthonderd veldbedden en dekens laten overkomen vanuit Ieper. Die 
hebben we dezelfde avond nog verdeeld over de verschillende slaaplocaties.”

Het provinciale crisisbeheer ging op woensdag 23 maart gewoon verder, net zoals de 
steunaanvragen voor Defensie. “Op woensdag kregen we tijdens een crisisvergadering 
de vraag om douches te leveren aan de passagiers”, legt de kolonel uit. “Nog tijdens die 
vergadering heb ik mijn collega’s gecontacteerd. Zij hebben vlot die douches gevonden 
en enkele uren later stonden ze al klaar aan de Brabanthal en in Peutie.

De diverse luchtvaartmaatschappijen stonden ondertussen ook niet stil. Rond woens-
dagmiddag wisten ze waar hun passagiers verbleven en vanaf dan ging het snel. Bussen 
reden op en af om passagiers naar luchthavens in Nederland, Frankrijk en Duitsland te 
brengen, van waar ze naar hun uiteindelijke bestemming konden reizen. Tegen woens-
dagavond waren er volgens de kolonel bijna geen gestrande reizigers meer. “Donder-
dagochtend werd tijdens de crisisvergadering van de provincie dan ook beslist om de 
coördinatie op provinciaal niveau te beëindigen.” 

Performant systeem
“Mijn belangrijkste les is dat Defensie met alle beschikbare militairen klaar staat om 
waar nodig te helpen”, besluit de kolonel. “Op een halve dag tijd hebben we voor meer 
dan tweeduizend mensen een slaapplaats gevonden. Dat kan alleen maar omdat De-
fensie goed georganiseerd is. Het is ook van onschatbare waarde dat wij als provincie-
commando alle belangrijke spelers binnen de provincie kennen en dat wij samen met 
hen de juiste beslissingen en acties kunnen nemen.”

Stijn Verboven

Het provinciecommando 
helpt gestrande reizigers
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Nationale rouw, koninklijke steun en weerbaarheid

De avond van de aanslagen in Brussel richtte de koning zich tot de 
bevolking. Zijn boodschap was kort en krachtig en moedigde aan tot 
weerbaarheid. Samen met de koningin nam hij ook deel aan de dagen 
van nationale rouw. Tijdens die drie dagen hielden onder meer de 
hulpdiensten, de veiligheidsdiensten, de politieke verantwoordelijken 
en de parlementairen dagelijks een minuut stilte als eerbetoon aan de 
slachtoffers. Het koningspaar bracht ook een bezoek aan de slachtoffers 
en het medisch personeel van de betrokken ziekenhuizen, waaronder 
het Militair Hospitaal Koningin Astrid.

“Vandaag is ons land in diepe rouw. Voor niemand van ons zal deze 22 maart nog een 
dag zijn als een andere. Heel ons land draagt de pijn van de levens die gebroken zijn, van 
de diepe wonden die geslagen zijn.” Zo begon koning Filip zijn boodschap aan de bevol-
king op 22 maart om 19 uur, minder dan tien uur na de laatste verwoestende explosie in 
Brussel. Het koningspaar was de dag na de aanslagen zeer aanwezig. De koning en de 
koningin betuigden hun steun aan de slachtoffers, aan hun naasten en aan de hulp- en 
veiligheidsdiensten die alles in het werk stelden om erger te voorkomen.

Het koningspaar bezocht de dag na de aanslagen de slachtoffers in het Erasmuszieken-
huis en het Militair Hospitaal Koningin Astrid. Ze spraken met het verzorgend perso-
neel en vroegen naar zowel de psychologische en sociale als de logistieke en technische 
aspecten. Zelfs een week na de 'zwarte dinsdag' werden andere ziekenhuizen met hun 
bezoek vereerd. Verschillende slachtoffers vechten er nog voor hun leven. Tijdens het 
koninklijk bezoek aan het militair hospitaal stelde geneesheer kolonel Guy Borgers, 
directeur van het ziekenhuis, een deel van het medische team voor van de vijfde verdie-
ping, waar de koning en koningin enkele woorden wisselden met de slachtoffers van de 
explosies en hun familie.

Zeldzaam verenigend feit
Gedurende drie dagen, van dinsdag 22 maart tot donderdag 24 maart, was ons land in 
diepe rouw. Alle vlaggen hingen halfstok en de nationale driekleur hing uit aan talloze 
huizen in heel het land. Drie dagen lang werd officieel eer betoond aan de slachtoffers. 
Dagelijks hielden alle militairen een minuut stilte, zelfs de strijdkrachten die in het 
buitenland ingezet zijn, zoals in Mali. Er vonden ook plechtige samenkomsten plaats, 
met name in het federale parlement, voor de laatste dag van nationale rouw, in aanwe-
zigheid van de politieke autoriteiten en het koningspaar.

“Ons land is in shock, maar we zijn ook sterk en overtuigd. Dit is een democratie die 
niemand kapot krijgt”, sprak de eerste minister bij het laatste officiële eerbetoon, op 
24 maart in het parlement. De regering-Michel kondigde op 22 maart de nationale 
rouw af, een zeldzame gebeurtenis die uitgaat van een beslissing van de ministerraad. 
De laatste nationale rouwgelegenheden werden onder andere afgekondigd bij het 
overlijden van koningin Fabiola in 2014, de gasramp van Gellingen in 2004, de ont-
dekking van de lichamen van de blauwhelmen in Rwanda in 1994, het overlijden van 
koning Boudewijn in 1993 en de brand in de Innovation in 1967. Officieel duren ze drie 
dagen, maar een week later hangen nog veel vlaggen halfstok.

Tekeningen en kaarsen uit solidariteit
In de marge van de plechtigheden en officiële bezoeken uitte iedereen zijn verdriet en 
zijn vastberadenheid voor de toekomst. De symbolische plek waar velen hun gevoelens 
kwamen delen, was de verkeersvrije Anspachlaan, voor het Beursgebouw. Die plaats, 
die er sinds de sluiting voor het wegverkeer vaak leeg en verlaten bij ligt, vulde zich al 
snel met leven en kleur. Het eerbetoon van de burgers duurde verschillende dagen. 
Tijdens zo’n bijeenkomst op vrijdag 25 maart voerden het Brussels Philharmonic en 
het Vlaams Radio Koor zelfs de ‘Ode aan de Vreugde’ van Ludwig van Beethoven op.

Laten we tot slot de boodschap van de koning op de avond van de aanslagen onthou-
den: “Tegenover wat ons bedreigt, zullen we samen met vastberadenheid, met kalmte 
en waardigheid blijven reageren. Laten we het vertrouwen in onszelf behouden. Dat 
vertrouwen is onze kracht.”

Virginie Flawinne
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Een tiental computers en telefoons, enkele gedetailleerde land-
kaarten en whiteboards vol tekst. Meer heeft het Operatiecentrum 
(COps) niet nodig om een zware crisis het hoofd te bieden. Op nog 
geen uur tijd hadden ze hun crisiscentrum opgezet. In de nasleep van 
de aanslagen op 22 maart werd dit het kloppend hart van Defensie.

“Het crisiscentrum is in feite de ontdubbeling van het bestaande en permanente 
COps, dat de lopende operaties aanstuurt”, legt kolonel Bart Laurent uit, chef van 
de divisie Operaties. “In dat crisiscentrum zetelen vertegenwoordigers van onder 
meer de betrokken componenten, de logistiek verantwoordelijken en mensen van 
het COps zelf. Elke crisis is anders en dus verandert telkens ook de invulling van 
zo’n crisiscentrum.”

Dag en nacht brandde er licht in het lokaal van nog geen dertig vierkante meter. 
Nog voor de aanslag in het metrostation Maalbeek, was dit crisiscentrum al actief. 
Ad hoc, accuraat en vliegensvlug zijn de sleutelwoorden. “De eerste keer dat we 
dit crisiscentrum openden was 22 jaar geleden, bij een gijzelingsactie in Bosnië”, 
gaat kolonel Laurent verder. “Sindsdien sturen wij elke crisis aan waarbij Defensie 
betrokken is. Wij geven orders en richtlijnen door aan de betrokken eenheden.”

Zo zette het crisiscentrum op de andere luchthavens in België extra militairen in 
en loste het zo snel mogelijk de militairen af die op het moment van de aanslag de 

luchthaven van Zaventem bewaakten. Vooral logistiek gezien stonden ze voor een 
grote uitdaging. Alle extra ingezette militairen moesten immers snel het nodige 
materieel en een bijhorende operatiebasis krijgen. 

“De Landcomponent bezet het eiland hier links”, vertelt kolonel Laurent als we 
vooraan het lokaal staan. “Zij stelden ons eenheden ter beschikking en wij gaven 
hen de orders die ze nodig hadden om hun opdrachten uit te voeren. Maar we be-
slisten ook wanneer de helikopters in actie traden voor een medische evacuatie. 
Daarnaast waren we ook constant op de hoogte van de activiteiten van de Dienst 
voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen (DOVO).”

Defensie stond echter niet alleen in deze crisis. Het crisiscentrum stond in nauw 
contact met de federale politie en de hulpdiensten. De chef Defensie en het com-
mando van het stafdepartement Operaties en Training hielden ze permanent op 
de hoogte en kwamen regelmatig langs voor briefings. De eerste dagen na de aan-
slagen draaide het crisiscentrum op volle toeren en schoot het aantal ingezette 
militairen op straat de hoogte in. Een week later streeft kolonel Laurent naar een 
stabilisatie van de situatie. “Ik vermoed dat het centrum nog minstens tot vier 
weken na de aanslagen actief zal blijven. Gelukkig kan ik terugvallen op een zeer 
competent team, dat bovendien steeds beschikbaar en gemotiveerd is en blijft.”

Liesbeth Bardyn

Het crisiscentrum van Defensie ontzenuwt
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