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Persoonlijke ervaringen – Expériences personnelles

Mijn ervaringen tijdens de 
aanslagen te Zaventem 

nieLs poriau

Eerste luitenant Niels Poriau is commandant van het peloton Voltigeurs binnen het ISTAR-

bataljon te Heverlee. Hij was de pelotonscommandant van de aanwezige militairen tijdens de 

aanslag te Zaventem op 22 maart 2016. 

22 mars 2016 : un attentat frappe l’aéroport de Bruxelles-Na-
tional. Outre les images insoutenables des victimes, chacun a 
encore en mémoire la présence des militaires dans les médias. 
L’auteur était le chef de peloton lors de l’attaque du 22 mars sur 
Zaventem. Il raconte avec des mots simples mais percutants le 
déroulement des événements et la réaction des militaires en 
service ce jour-là dans le cadre de l’opération Vigilant Guar-
dian. Il aborde aussi avec franchise les défi s et les enseigne-
ments qui en découlent. Un témoignage de premier plan.

Op vrijdag 18 maart 2016 nam ik als pelotonscommandant de beveiliging van 
de luchthaven van Zaventem voor de operatie Vigilant Guardian1 over. De 
voorziene duur van de opdracht was zeven dagen en ik stond aan het hoofd 
van een 28 man tellend peloton, mezelf inbegrepen. Onze opdracht bestond 
erin om 24 uur op 24 de veiligheid van de luchthaven te verzekeren. Daarvoor 
patrouilleerden er overdag drie binomen in de vertrekhal, één binoom in de 
aankomsthal en één binoom fungeerde als verbindingspatrouille, met als bijzon-
dere aandachtspunten de roltrappen en het treinstation. De shift werd bemand 
door twee personen die zich met de Quick Reaction Force2 bevonden, terwijl 
de rest van het personeel met rust in een containergebouw op de parking op 
het niveau -2 verbleef.

Dinsdagochtend 22 maart bevond ik mij in de afwachtingszone toen ik opge-
schrikt werd door luide knallen. Doordat we ons op dat moment op het niveau 
van de parking bevonden, konden we de oorsprong en locatie van de enorme 
knallen niet meteen nader bepalen. Iedereen schoot onmiddellijk in actie en er 
werden defensieve posities, met doorgeladen wapens, rond onze afwachtingszone 
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ingenomen. Enkele ogenblikken na de ontploffingen hoorden we op de frequentie 
van de politie het codewoord voor dreiging met vuurwapen. Na enkele minuten 
stelden we vast dat de dreiging niet rechtstreeks op ons gericht was. Op het 
niveau van de parking was er geen dreiging waar te nemen. Het contact met 
onze ploegen in de zone was in deze eerste fase chaotisch en onoverzichtelijk. 
In de chaos waarin zij zich op dat moment bevonden, konden ze zich niet onmid-
dellijk een beeld vormen van wat er precies aan de hand was. 

Het incident had duidelijk op een van de hoger gelegen niveaus plaatsgevonden, 
maar alle verdere informatie bleef zeer schaars. Daarom gaf ik aan mijn adjunct 
de opdracht om met een team naar boven te gaan en zo snel mogelijk een rapport 
door te zenden. Na enkele minuten kon hij mij bevestigen dat het wel degelijk 
om een ontploffing ging en dat er veel slachtoffers waren. Toen heb ik besloten 
om onze afwachtingszone op te geven en met alle resterende elementen naar de 
actiezone te gaan. We zouden daar hulp bieden aan de vele slachtoffers, maar 
vooral op zoek gaan naar de dreiging. Op dat moment dachten we immers nog 
steeds dat de politie ook vijandige schutters had waargenomen. 

een oorLogszone in de vertrekhaL

Van onze afwachtingszone op niveau -2 zouden we ons in onderlinge steun 
naar het complex bewegen. Aan de ingang van het complex, bij de roltrappen, 
liet ik een team achter om ons rugdekking te geven en zicht te blijven houden 
op de parking. De vertrekhal was het best te omschrijven als een oorlogszone. 
Er lagen overal slachtoffers verspreid en de vloer was besmeurd met bloed. De 
volledige ruimte lag bezaaid met glas, grote brokstukken van het plafond en 
ook veel waterplassen, aangezien de sprinklerinstallatie was gebarsten door 
de impact. Maar zelfs in de chaos van puin en slachtoffers viel de plaats van 
de explosie onmiddellijk op. Niet enkel de impact en de schade maar vooral 
het half verkoolde lichaam gaven toen onweerlegbaar aan dat het hier over een 
zelfmoordaanslag ging. 

In de heersende chaos kwamen alle aanwezige hulpverleners onmiddellijk in 
actie en trachtten zo veel mogelijk te helpen. Ik probeerde zo snel mogelijk con-
tact te leggen met de verantwoordelijke van de politie om onze verdere acties 
te coördineren, maar dit bleek niet evident. Meteen na de ontploffing bleken de 
politieradio’s onbruikbaar, door de saturatie van het net. Ook de gsm’s waren 
niet meer bruikbaar door een overbelasting van het netwerk. Mijn hoger echelon 
kon ik op de hoogte houden via de militaire radio op het Astrid3-netwerk. 
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De mogelijkheid van een complexe aanval, een combinatie van explosieven met 
een of meerdere schutters, was nog steeds zeer hoog door het gebrek aan infor-
matie. Hierdoor ging onze eerste prioriteit uit naar de veiligheid van de burgers 
en hulpverleners. De soldaten, die aan het patrouilleren waren op het moment 
van de aanslag, zijn na een snelle controle van de zone onmiddellijk gestart met 
het toedienen van de eerste zorgen en het buitendragen van de slachtoffers. Ik 
liet hen voortwerken en met de andere elementen gingen we over tot het con-
troleren van de volledige zone, het evacueren van de nog aanwezige burgers en 
de uiteindelijke inname van defensieve posities omheen het volledige gebied. 

het kanteLpunt in de chaos

Samen met de hulpverleners verzamelden we de gewonden op de kiss-en-ridezone. 
De meeste slachtoffers hadden ernstige verwondingen aan hun onderste ledematen. 
Er werden veel tourniquets4 aangelegd om de bloedingen te stoppen. Maar hieruit 
bleek dat voor een masscal5 de persoonlijke EHBO-kits ontoereikend waren. Door de 
beperkte beschikbaarheid van onze achtentwintig persoonlijke tourniquets gebruik-
ten we broeksriemen en zochten we in bagages naar verder bruikbaar materiaal.

Toen de meeste gewonde slachtoffers afgevoerd waren en DOVO (Dienst voor 
Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen) de vertrekhal liet evacueren 
om de zone te controleren voor verdere explosieven, konden we voor de eerste 
keer hergroeperen. Tot dan toe was ik nog steeds niet 100% zeker of er zich 
geen militairen onder de slachtoffers bevonden. Alle secties zaten doorheen en 
een aantal elementen zaten ook fysiek afgesneden doordat de vertrekhal een 
no-gozone was geworden tot na de sweep van DOVO. Door het zwaar belaste 
netwerk kostte het heel wat moeite alles via radio te coördineren. Toen DOVO 
aan het werk ging, begonnen wij samen met de politie de verschillende parkings 
en ook het Sheraton Brussels Airport Hotel kamer per kamer uit te kammen. 
De spanning was bij iedereen nog zeer voelbaar. De nog mogelijke aanwezigheid 
van terroristen viel nog steeds niet uit te sluiten. 

Na het vinden en onschadelijk maken van het derde explosief startte de brand-
weer met het bergen van de slachtoffers en bracht alle bagage naar buiten 
voor verdere controle. Er gingen telkens militairen mee met de brandweer als 
beveiliging, om ervoor te zorgen dat er iemand in de buurt zou zijn die kon 
reageren bij problemen. De overige elementen liet ik dan patrouille lopen langs 
de kiss-en-ridezone. Onze aanwezigheid zorgde merkbaar voor een gevoel van 
veiligheid bij de andere hulpdiensten en dat vijzelde het moreel van iedereen op. 
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ontwaken uit een roes van adrenaLine

Die avond werden we omstreeks 22 uur afgelost en keerden we terug naar onze 
kazerne in Heverlee. Daar stonden psychologen van de cel crisispsychologie 
klaar om ons op te vangen. We zijn nadien nog verder opgevolgd en militairen 
die behoefte hebben om te praten, kunnen nog steeds bij hen terecht. Pas die 
avond en de dag erna kregen we een beter beeld van wat de aanslagen hadden 
teweeggebracht bij de bevolking en de media. Een hele dag hadden we de onwer-
kelijke situatie als in een roes vol chaos en adrenaline beleefd, niet beseffende 
wat voor impact deze aanslagen zouden hebben.

Op vrijdag 25 maart, een paar dagen na de aanslag, heb ik samen met mijn pe-
loton terug de opdracht OVG aangevat. Het station Brussel-Zuid viel toen onder 
onze verantwoordelijkheid. Door samen terug aan het werk te gaan konden we 
veel praten en discussiëren over de recente gebeurtenissen. Het gaf me ook de 
kans iedereen van nabij op te volgen. De gebeurtenissen en alle media-aandacht 
waren niet voor iedereen even evident om te verwerken. 

innovatie en training

Met onder meer OVG doen we als militairen onze uiterste best doen om aansla-
gen te voorkomen. Maar als ze toch plaatsvinden, moeten we snel en efficiënt 
reageren. Daarom is het ontzettend belangrijk dat we hieruit lessen leren en 
steeds belang blijven hechten aan innovatie en training. 

Een van de sleutelkenmerken van deze dag was de communicatie en samenwer-
king met de andere hulpdiensten. De brandweer, medische diensten en politie 
trainen regelmatig samen. Zo zijn ze goed op elkaar ingespeeld. Door OVG komen 
nu ook militairen overal voor in het straatbeeld. Zoals tijdens de aanslagen op 
Zaventem blijkt, is de kans zeer groot dat militairen deel zullen uitmaken van 
de initiële reactie op een aanslag. Het lijkt me dus meer dan verantwoord dat 
ook militairen in oefeningen betrokken worden om in de toekomst de samenwer-
king tussen alle actoren te optimaliseren. Ook het belang van communicatie is 
eens te meer gebleken. Een veelvoud aan communicatiemiddelen is ontzettend 
belangrijk om overzicht en informatie te krijgen en te verschaffen. Door de 
moeilijkheden van de radiocommunicatiemiddelen van de politie en de over-
belasting van het gsm-netwerk konden we slechts terugvallen op de militaire 
ASTRID als primair communicatiemiddel.
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Tot slot blijft training voor ons de belangrijkste pijler, onze opleiding is ons 
fundament op dagen als deze. Als pelotonscommandant moet ik steeds de 
basisprincipes uit mijn opleiding als officier toepassen. Dat dit nu niet in een 
bos ergens in Wallonië was, maar wel op de luchthaven van Zaventem, maakte 
eigenlijk niet veel verschil. Het gestructureerd te werk gaan, het belang van het 
verkrijgen en behouden van overzicht en een goede informatieflux zijn primor-
diaal. Maar ook je eigen persoonlijke zichtbaarheid en houding zijn belangrijk 
om je mannen moed en energie te geven. 

Ik ben ontzettend fier op mijn mannen en op hoe ze die bewuste dag gerea-
geerd hebben. Iedereen besefte dat na de twee ontploffingen het gevaar nog 
niet geweken was, maar toch aarzelde niemand om de slachtoffers te helpen of 
de bevelen uit te voeren. Met hun vaardigheden in tactical casualty combat 
care6 hebben we die dag een verschil kunnen maken. Dinsdag 22 maart 2016 
is een dag die we nooit kunnen of mogen vergeten, maar ook een dag waaruit 
we veel kunnen leren.

Reageren? Réagir?: BMT-RMB@mil.be
q

Trefwoorden: 22 maart 2016 – Luchthaven van Zaventem – Aanslagen 

1  Operatie Vigilant Guardian (OVG): de operatie waarbij Defensie de federale politie onders-

teunt in de strijd tegen terrorisme en militairen op straat laat patrouilleren of op specifieke 

punten laat wachtlopen. 
2  Quick Reaction Force (QRF): een ploeg van twee personen die in volledige uitrusting klaar staan 

in de rustzone. Deze ploeg is direct inzetbaar en kan zo snel bij eventuele problemen versterking 

bieden. 
3  All-round Semi-cellular Trunking Radio communication system with Integrated Dispatching, 

ASTRID: een Belgisch radionetwerk waarop de communicatie verloopt via digitale TETRA-radio’s. 

Het wordt vooral gebruikt door de politie- en hulpdiensten. 
4  Tourniquet: een knelverband dat kan worden aangelegd om de bloedtoevoer naar de ledematen 

met een levensbedreigende w onde af te sluiten. Door dit knelverband hoopt de hulpverlener tijd 

te winnen totdat verdere en specifieke hulp mogelijk is. 
5 Mass Casualty-incident, Masscal: een incident met een uitzonderlijk aantal slachtoffers
6  Tactical casualty combat care: een reeks van medische handelingen die elke militair leert om 

zijn collega’s alsook zichzelf de eerste zorgen toe te dienen bij door oorlogsgeweld veroorzaakte 

wonden, zonder dat verdere professionele medische zorgen kort daarop mogelijk zijn, of wanneer 

een veilige omgeving niet direct gegarandeerd is.
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