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Sea Power was honderdtwintig jaar geleden, aan het eind van de 19e eeuw, de primaire 
factor bij het positioneren om en bevechten van de wereldmacht door natiestaten als 
Groot-Brittannië, Japan, de Verenigde Staten, Frankrijk, Duitsland en Italië. De ministeries 
van Oorlog uit die tijd lieten zich vooral leiden door het standaardwerk The influence of 
sea power upon history: 1660–1783, gepubliceerd in 1890 door de Amerikaanse 
marineofficier Alfred Thayer Mahan. 

Dit meest invloedrijke werk over maritieme strategie ooit leidde mede tot de vlootwedloop, 
die in de jaren voorafgaande aan de Eerste Wereldoorlog (en daarna opnieuw in de jaren 
’30) enorme delen van de nationale begrotingen opeiste voor de bouw van supersnelle, 
zwaar gepantserde en nog zwaarder bewapende slagschepen.  

Land- en luchtstrijdkrachten wonnen gedurende de 20e eeuw langzaam maar zeker aan 
importantie in vergelijking met hun maritieme collega’s, culminerend in de jaren ’90 en ’00 
met de “land-locked” conflicten in Afghanistan en Irak. Nu is er echter sprake van een 
kentering — Sea Power is back. 

Zwaartepunt naar zee 

In de sterk geglobaliseerde wereld van onze huidige 21e eeuw is het zwaartepunt niet alleen 
verschoven van Europa naar Azië, maar ook van het land naar de zee. Van de 7 miljard 
mensen leeft 70% op minder dan 200 nautische mijl afstand van de zee. Maar liefst 90% van 
de wereldhandel (energie, grondstoffen, halffabricaten, producten… de motor van de 
Nederlandse economie en welvaart) gaat via de zee. En 75% daarvan is afhankelijk van 
nauwe, kwetsbare “chokepoints” zoals de Straat van Hormuz, de Straat van 
Malakka/Singapore Straits, de Straat van Bab el Mandab, het Suez-kanaal, de Bosporus, de 
Straat van Gibraltar en het Panamakanaal.1 

Tegelijkertijd zien we een grote mate van instabiliteit, met name ook in gebieden waarin de 
meeste van deze chokepoints zich bevinden. Zo zijn er de conflicten in het Midden-Oosten 
(Syrië, Irak, Jemen, Libië…) en de daarmee verband houdende massale 
vluchtelingenstromen. Daarnaast zijn het Rusland en China die voor spanningen en 
onzekerheid zorgen.  

Syrië 

Onder president Vladimir Poetin heeft Rusland sinds 2007-2008 zijn koers drastisch 
gewijzigd. Het nam (direct of indirect) stap voor stap grondgebied in van zijn buurlanden 
(Noord-Georgië, de Krim, Oost-Oekraïne…). Niettegenstaande economische problemen is 
Rusland zijn krijgsmacht significant aan het moderniseren. En de kans om zijn 
gemoderniseerde strijdkrachten in de praktijk te laten oefenen tijdens een burgeroorlog 
elders (Syrië) wordt met beide handen aangegrepen. Stuk voor stuk acties die vrijwel exact 



— alleen dan uitgevoerd door een andere natie met revanchistische motieven — zijn terug 
te vinden in de geschiedenis van de jaren 1935-1939. 

In Syrië heeft Rusland zijn maritieme spierballen al uitvoerig laten zien, zoals het lanceren 
vanaf de Kaspische Zee van tientallen kruisvluchtwapens die over een afstand van meer dan 
1.000 kilometer hun doelen troffen. Een actie die de planners verantwoordelijk voor de 
luchtverdediging van Europa voor heel nieuwe uitdagingen heeft gesteld.  

Groeiende zorgen 

De groeiende militaire macht van Rusland manifesteert zich behalve in Syrië vooral op en 
boven zee. Russische onderzeeboten, oppervlakteschepen (nu dus potentieel bewapend 
met kruisvluchtwapens) en vliegtuigen (met hun identificatie-transponders in de “off”-
stand) voeren steeds agressiever operaties uit boven de Oostzee, de Noorse Zee en de 
wateren rondom het Verenigd Koninkrijk. Hetgeen leidt tot groeiende zorgen bij de NAVO 
en bij landen als Zweden. “Did we understand, before it happened, the annexation of 
Crimea? Did we understand that they were very close to starting something in Eastern 
Ukraine?” zegt generaal Michael Byden, de Zweedse Commandant der Strijdkrachten. “This 
is one of the great challenges right now: what are they up to and why do they do it?”2 

Aan de kant van de NAVO uitte de maritieme opperbevelhebber van het bondgenootschap, 
de Britse viceadmiraal Clive Johnstone, begin dit jaar ook zijn zorg. Hij constateerde dat 
Russische onderzeeboten veel actiever zijn dan tot voor kort en positie kiezen bij de ingang 
van belangrijke NAVO-marinebases. Onderzeeboten die dankzij de recente Russische 
investeringen kwalitatief veel beter zijn dan die uit de Koude Oorlog.  

“I think none of that would worry us if we knew what the game plans were or we knew why 
they were deploying or what they were doing … we don’t understand what the strategic and 
operational objectives are of the Russian state”, aldus Johnstone. “A lot of what the 
Russians are doing at the moment we don’t understand, and is obscure and is shrouded in 
other activity which makes us nervous, and makes nations nervous. It is hard to understand 
why the Russians are sitting submarines close off our ports; it is hard to understand why 
they are researching the waterspace close to NATO territory; and it’s hard not to draw a 
certain set of conclusions.”3 

Maritieme “bully” 

Is het Russische maritieme macho-gedrag een bron van zorg voor de NAVO, in Azië is het 
China dat zich steeds meer gedraagt als een maritieme “bully”. 

China treedt steeds assertiever op en heeft al claims gelegd op grote gebieden in de Zuid-
Chinese Zee en rond betwiste rotseilandjes bij Japan. China werkt aan een militair concept 
dat heet Anti Access/Area Denial (A2/AD) waarbij men met marineschepen, onderzeeboten, 
ballistische raketten, kruisvluchtwapens en vliegtuigen de toegang tot grote gebieden wil 
kunnen ontzeggen aan bijvoorbeeld de Amerikaanse krijgsmacht. De VS stellen hier het 
zogeheten Air Sea Battle-concept tegenover, waarbij vooral marine- en 
luchtmachteenheden nauw met elkaar samenwerken om stabiliteit en vrije doorvaart te 
kunnen blijven garanderen. 



Onbelemmerde doorgang 

China en de Zuid-Chinese Zee zijn fysiek ver weg, maar voor Nederland is dit wel degelijk iets 
om zich zorgen over te maken, aangezien onze economie grotendeels afhankelijk is van een 
onbelemmerde doorgang van zeevaart in juist ook deze gebieden.  

De Chinese marine is de afgelopen jaren sterk gemoderniseerd en uitgebreid. Tevens 
manifesteert China zich niet alleen dicht bij huis maar wereldwijd maritiem steeds 
nadrukkelijker. Daarbij stelt men zich ook steeds dwingender op, met name richting de 
landen die grenzen aan de Zuid-Chinese Zee (bijvoorbeeld de Filipijnen, Vietnam). 

Na toch al forse groei tijdens het eerste decennium van deze eeuw heeft China de afgelopen 
vijf jaar zijn defensiebudget nog meer verhoogd, elk jaar met tien procent of meer. In 2014 
bijvoorbeeld bedroeg de verhoging 12,2 procent, de hoogste stijging in drie jaar.4 Afgelopen 
jaar is “slechts” tien procent meer aan defensie uitgegeven, wat een reflectie zou zijn van de 
afgenomen economische groei.5 De totale defensiebegroting is nu bijna 130 miljard euro, 
maar analisten vermoeden dat er buiten de officiële opgave nog meer uitgegeven wordt aan 
defensie. 

Militaire grootmacht 

Deze sterke en al 15 jaar onafgebroken groei staat in sterk contrast tot de diep ingrijpende 
bezuinigingen op de Europese (en Amerikaanse) strijdkrachten. De Chinese cijfers zijn een 
indicator dat het land zich aan het ontwikkelen is tot een militaire grootmacht. Het geld 
wordt vooral geïnvesteerd in hightech wapens, met name voor gebruik in een maritieme 
context vanuit de lucht en boven, op en onder de zee. 

Zo heeft de Chinese vloot zich vanaf het jaar 2000 in razend tempo kunnen ontwikkelen. Tot 
aan het eind van de vorige eeuw was China’s marine een verzameling tamelijk verouderde 
schepen en onderzeeboten met relatief beperkt bereik. Zowel qua missiesystemen als qua 
bewapening geen partij voor de moderne zeestrijdkrachten van met name de Verenigde 
Staten en Japan, die in het westelijk deel van de Stille Oceaan inclusief de wateren voor de 
Chinese kust een dominante presentie hadden.  

Hoog tempo 

Sindsdien is er veel veranderd, vooral aan Chinese zijde. De verouderde destroyers van 
3.500 ton en fregatten van 2.000 ton, bedoeld voor operaties in of nabij de thuiswateren, 
zijn vervangen door moderne oppervlakteschepen van gemiddeld tweemaal de omvang van 
hun voorgangers. In een tempo dat bijna vergelijkbaar is met het tempo waarin Amerika in 
de Tweede Wereldoorlog schepen bouwde, zijn tientallen nieuwe destroyers (van rond de 
7.000 ton) en fregatten (4.000 ton) gebouwd. Die zijn in staat tot langdurige operaties ver 
van huis. 

Tevens zijn in grote aantallen van de helling gelopen: nieuwe onderzeeboten (zowel 
nucleair- als diesel-elektrisch aangedreven), korvetten en snelle aanvalsboten, uitgerust met 
anti-ship missiles. Grote landingsschepen, bevoorradingsschepen en voor het eerst een 
vliegdekschip uitgerust met de modernste gevechtsvliegtuigen zijn eveneens in dienst 
gekomen. Hierbij is maximaal gebruik gemaakt van het vermogen van de Chinese 



scheepsbouwindustrie om in korte tijd en met hoge efficiëntie heel veel schepen te bouwen 
en af te leveren. Daarnaast zijn de marineluchtvaartdienst, alsmede de eenheden uitgerust 
met kruisvluchtwapens en ballistische raketten tegen zeedoelen, sterk gemoderniseerd. 

Eerste stapjes 

In vrijwel alle Chinese marine-scheepsbouwprogramma’s zien we dat eind jaren ’90 de 
eerste stapjes zijn gezet met steeds één of twee prototypes van verschillende ontwerpen. 
Daar is op zee mee getest en na zorgvuldige evaluatie zijn de meest geschikt bevonden 
ontwerpen in serieproductie genomen. In eerste instantie met veel input vanuit Rusland 
(Russische schepen en wapensystemen, kennis en adviezen); in latere jaren steeds meer 
gebruik makend van in China zelf (door-)ontwikkelde technologie. 

Als we kijken naar de onderzeeboten, zie we dat China tussen 1994 en 2006 twaalf in 
Rusland gebouwde boten van de Kilo-klasse (qua grootte min of meer vergelijkbaar met de 
Nederlandse Walrus-klasse) in dienst heeft genomen. Tussen 1999-2006 heeft China 
vervolgens dertien Type 039 (Song-klasse) onderzeeboten op eigen werven gebouwd, 
gevolgd door twaalf boten van het Type 041 (Yuan-klasse) tussen 2006-2012. Deze laatste 
hebben de mogelijkheid lange tijd (enkele weken) onafgebroken onder water te blijven, 
dankzij zogeheten Air-Independent Propulsion (AIP) technologie. 

Kernkoppen 

China heeft de afgelopen jaren ook acht nieuwe nuclair-aangedreven onderzeeboten 
gebouwd: vier “Hunter-Killer” boten bedoeld om andere onderzeeboten en 
oppervlakteschepen te bestrijden; en vier “Boomers”: onderzeese lanceerplatformen voor 
met kernkoppen uitgeruste ballistische raketten van het type JL-2 (vliegbereik: meer dan 
8.000 kilometer). Elke boot van dit model (Type 094, Jin-klasse) heeft volgens Jane’s Fighting 
Ships (uitgave 2014-2015) twaalf lanceersilo’s van JL-2 raketten, welke elk kunnen worden 
voorzien van een enkele kernkop van 1 megaton of tot acht onafhankelijk van elkaar 
gestuurde kernkoppen van kleiner formaat. 

Destroyers en fregatten 

Voor wat betreft de oppervlaktevloot zijn het de destroyers (dit zijn feitelijk grote fregatten 
met meer sensoren en wapens, geschikt voor inzet tegen doelen over grotere afstanden) en 
hun kleinere broertjes, de fregatten die in beeld springen. Na een tiental destroyers van 
uiteenlopende typen in dienst te hebben genomen (deels Russisch, deels uit eigen industrie) 
is China zo’n twaalf jaar geleden op het spoor van de Type 52 (Luyang-klasse) gaan zitten. 
Inmiddels zijn volgens Jane’s twee Type 052B, zes Type 052C en acht Type 052D eenheden 
gebouwd in serie (één tot drie per jaar) op de Jiangnan scheepswerf in Shanghai. Minstens 
vier zijn er nog in aanbouw, nu ook op een tweede werf in Dalian. De nieuwste variant 
(052D) is redelijk vergelijkbaar met de Amerikaanse Aegis-destroyers, met moderne radars, 
grote magazijnen voor geleide wapens (64 silo’s per schip) en hangarcapaciteit voor twee 
boordhelikopters. Het hoofdwapensysteem is de HHQ-9 geleide wapensysteem tegen 
luchtdoelen, welk een bereik heeft van 100 kilometer.  

Bij de fregatten heerst eenzelfde beeld, alleen nog extremer. Hier heeft men tien jaar 
geleden de keuze gemaakt voor het Type 054A (Jiangkai II-klasse) en dit model in 



massaproductie (twee tot vier per jaar) genomen. Inmiddels zijn 20 van deze moderne 
schepen in operationele dienst. Het Type 054A fregat is bewapend met 32 HHQ-16 geleide 
wapens tegen luchtdoelen (bereik: 76 kilometer), acht C-802 anti-ship missiles (bereik: 160 
kilometer) en een 130mm kanon. Er is hangarcapaciteit voor één boordhelikopter. 

Korvetten en catamarans 

Ook deze fregatten hebben weer kleinere broertjes: de korvetten van het Type 056 
(Jiangdao-klasse). Hiervan zijn de afgelopen jaren enkele tientallen gebouwd, de 
verwachting is dat het er uiteindelijk 60 zullen worden. Waar er sinds een jaar of tien ook 60 
van zijn: de Fast Attack Craft van het Type 022 (Houbei-klasse). Door straalturbines en 
waterjets aangedreven catamarans die met 60 km/uur (extreem snel voor een schip) en 
bewapend met elk acht C-802 anti-ship missiles in groepen op een vijandelijk vlootverband 
af kunnen komen denderen, op 120 kilometer afstand een groot aantal (tientallen) raketten 
lanceren en vervolgens als een haas weer naar de kust varen om te herladen.  

Daarnaast zijn en worden sinds 2000 voor de Chinese kustwacht vele tientallen 
patrouilleschepen gebouwd, veelal licht bewapende, wit geschilderde eenheden die het 
werk in de frontlinie doen (schepen van buurlanden wegjagen) terwijl de grijze 
marineschepen aan de horizon liggen als stok achter de deur. 

Eerste vliegdekschip 

De grote aantallen en het indrukwekkende bouwtempo van de bovengenoemde 
scheepstypes ten spijt, was het (bij de Chinese bevolking in ieder geval) meest tot de 
verbeelding sprekende marine-project dat van de Liaoning: het eerste echte vliegdekschip 
van de Chinese marine. Dit schip was aan het eind van de Koude Oorlog in de toenmalige 
Sovjetunie in aanbouw op de Nikolayev scheepswerf op de Krim. Nadat dit gebied 
onderdeel werd van de Oekraïne, werd de verdere afbouw van het vliegdekschip stilgelegd. 
Na enige tijd is het door China opgekocht. Jaren gingen voorbij, maar toen nam de 
scheepswerf in Dalian de handschoen op en ging aan de slag om het ruim 53.000 ton 
wegende schip af te bouwen. Werk dat in 2011 werd afgerond. Sinds 2012 is de Liaoning in 
de vaart en inmiddels is ook de Air Wing die vanaf het schip moet opereren in grote lijnen 
gereed. 

“Flying Shark” 

De Liaoning is uitgelegd om met 24 gevechtsvliegtuigen naar zee te gaan. Deze zijn van het 
type Shenyang J-15 “Flying Shark”, een in China aangepaste en gebouwde versie van de 
Sukhoi Su-33 Flanker. De eerste dekvliegproeven met het J-15 prototype vonden in 
november 2012 plaats. Naast de jachtvliegtuigen behoren ook een twaalftal helikopters tot 
de Air Wing van de Liaoning, te weten toestellen voor onderzeebootbestrijding, voor 
luchtwaarschuwing (Airborne Early Warning) en voor opsporing en redding. 

Inmiddels is een tweede vliegdekschip in aanbouw in Dalian. Groter dan de Liaoning. En niet 
van Russisch ontwerp, maar ontstaan op de eigen, Chinese tekentafels.  

 



Achtertuin 

De vraag is: wat zit er achter deze ongekende maritieme opbouw? De Zuid-Chinese Zee is 
volgens veel waarnemers de belangrijkste geopolitieke zee ter wereld. China beschouwt dit 
gebied, rijk aan onderzeese grondstoffen en extreem druk bevaren door vrachtschepen en 
olietankers, letterlijk als zijn achtertuin. Daar zit logica achter: 80% van de Chinese import 
van ruwe olie (en 60% van die van Japan, Taiwan en Zuid-Korea) passeert deze wateren (na 
eerst de Indische Oceaan en de Straat van Malakka te hebben doorkruist). En de waarde van 
de goederen die via de Zuid-Chinese Zee worden vervoerd bedraagt meer dan 5.000 miljard 
(5 trillion) dollar per jaar.6 

Wellicht daarom dat China de afgelopen vier-vijf jaar zwaar heeft ingezet op het versterken 
van zijn aanwezigheid in dit gebied: door met schepen aanwezig te zijn, door de eilandjes 
die China eerder al claimde te bezetten met mensen en middelen, en door net onder water 
liggende atols en riffen op te spuiten met zand en ze om te toveren tot kunstmatige 
eilandjes compleet met landingsbanen, radartorens, legeringsgebouwen en 
commandocentra. Lang is dit bouwprogramma nauwelijks gecoverd in de internationale 
pers, maar inmiddels is dit anders, dankzij Jane’s Defence Weekly, die veel satellietopnames 
publiceerde van de voortgang van de bouwwerkzaamheden. The New York Times 
publiceerde hierover onlangs een fraai overzicht.7  

Freedom-of-Navigation 

Het heeft in ieder geval geleid tot een Amerikaanse reactie: zogeheten Freedom-of-
Navigation-patrouilles door Amerikaanse schepen en vliegtuigen vlakbij de door China 
gecreëerde eilandjes. Patrouilles die, blijkens een uitspraak van de commandant van het 
U.S. Pacific Command, admiraal Harry B. Harris Jr., zullen worden uitgebreid in aantal, opzet 
en complexiteit.8 

Maar China’s belangen en interesses reiken verder: ook de Indische Oceaan is 
doorgangsroute voor de import en export van China’s industrie en voor de gas- en 
olietankers die China van energie moeten voorzien. Vandaar dat de Chinese marine hier (tot 
zorg van India) al een jaar of tien steeds prominenter aanwezig is met zowel schepen als 
steunpunten. De Chinese marine voerde in 2011 zelfs een echte marine-operatie uit in de 
Middellandse Zee om duizenden van zijn burgers te evacueren vanuit het door burgeroorlog 
getroffen Libië. 

Kop van Zuid 

In Afrika en Zuid-Amerika streeft China handelsbelangen na. Niet vreemd dus dat er 
regelmatig vlootbezoeken plaatsvinden in die regio (overigens ook in Europa en de VS; vorig 
jaar nog bezocht een Chinees smaldeel de haven van Rotterdam en lag daar prominent 
afgemeerd aan de Kop van Zuid naast Hotel New York en de Erasmusbrug). 

Geen wonder dat in boeken over de nieuwe wereldorde de ambities van de Chinese marine 
prominent aan bod komen. Chinakenners als de Amerikaanse auteur Robert Kaplan en de 
Belgische professor Jonathan Holslag hebben hierover uitvoerig gepubliceerd. Volgens 
Kaplan heeft Azië relatief gezien stabiliteit gekend tijdens de chaotische jaren sinds het 
einde van de Koude Oorlog. Maar de snelle opkomst van China als supermacht heeft hier 



verandering in gebracht. Zo stelt Kaplan in zijn boek Asia’s Cauldron: The South China Sea 
and the End to a Stable Pacific dat ons een Azië met complicaties wacht, “a nervous world, 
crowded with warships and oil tankers.”9 En Holslag promoot zijn meest recente werk 
(China’s Coming War with Asia) door te stellen dat “Neither with regard to its economic 
objectives, nor with regard to its military goals, China has signaled readiness to 
compromise.”10 

Hoog ambitieniveau 

Tijdens een bezoek aan Nederland in september 2013 was het de Chinese brigade-generaal 
Tung-Man Ching die de ogen van veel toehoorders opende voor hoe hoog het ambitieniveau 
van Beijing werkelijk ligt. “The Chinese Navy does not lack determination, planning and 
funds, but only technology and time. I predict several large nuclear powered aircraft carriers 
will join the Chinese Navy by 2030. China’s nuclear submarines will be on the waters of the 
Indian Ocean, the Atlantic Ocean, and the Arctic Ocean.” 

Volgens de Chinese generaal liggen de prioriteiten de komende jaren onder meer bij het 
ontwikkelen van capaciteit om wereldwijd scheepvaart te kunnen volgen, over grote 
afstanden luchtoperaties boven zee uit te kunnen voeren, het onderzeebootwapen verder 
te ontwikkelen en uit te bouwen, en verder te gaan met het bouwen van grote 
oppervlakteschepen. Daarnaast ligt de nadruk op het ontwikkelen van tactieken en 
middelen om middels Network Centric Warfare conflicten te kunnen voeren en winnen. 

Maritieme eeuw 

Concluderend valt te stellen dat het belang van de oceanen en zeeën steeds groter wordt, 
hetgeen voor veel waarnemers reden is om te stellen dat de 21e eeuw een maritieme eeuw 
zal zijn. De internationale situatie wordt gekenmerkt door instabiliteit, gekoppeld aan grote 
onzekerheid en onvoorspelbaarheid. Marines moeten dus rekening houden met een breed 
scala aan mogelijke inzetscenario’s, van Maritime Safety & Security tot aan Koude Oorlog-
achtig optreden in een omgeving met hoge conventionele dreiging. De Verenigde Staten 
hechtten altijd al veel waarde aan het op peil houden van de U.S. Navy, nog steeds 
verreweg de grootste en machtigste marine ter wereld. Andere landen, zoals Australië, 
India, Japan, Singapore en Zuid-Korea zetten blijkens hun defensieplannen nu ook vol in op 
Sea Power.  

In Europa zien we dat het Verenigd Koninkrijk in zijn nieuwste Strategic Defence and 
Security Review (SDSR 15) na jarenlange afbraak nu kiest voor versterking van zijn maritieme 
strijdkrachten, die onder meer twee vliegdekschepen, negen P-8A (Boeing 737) 
patrouillevliegtuigen en 19 fregatten en destroyers ter beschikking zullen hebben. Frankrijk 
zet in op een vloot met een vliegdekschip, drie helikopter-carriers en 15 “Frégates Premier 
Rang”. Italië heeft middels een vlootwet 5,4 miljard euro aan budget vrijgemaakt voor een 
grootscheepse vernieuwing van zijn marine, inclusief tien nieuwe patrouillefregatten en een 
helikopter-carrier. 

Nederland 

Vergeleken met de inspanningen die veel landen zich getroosten om hun Sea Power aan de 
eisen van de 21e eeuw te laten voldoen, blijft Nederland achter. Gezien de boven geschetste 



ontwikkelingen heeft de Koninklijke Marine (te?) weinig schepen, mensen en middelen om 
de rol op de wereldzeeën te spelen die een internationale handelsnatie als Nederland zou 
moeten spelen… al was het maar om onze eigen nationale belangen (vrije doorvaart 
garanderen, ontwrichting door conflicten en rampen voorkomen of mitigeren) veilig te 
kunnen (helpen) stellen.  

Een significante verhoging van het defensiebudget is voorlopig niet voorzien. Toch is het 
mogelijk middels slechts geringe extra materieelinvesteringen te komen tot een 
gebalanceerde “5 x 4” vlootsamenstelling. Die voor alle maritieme inzetmiddelen 
redundantie biedt zodat altijd de benodigde capaciteit beschikbaar kan zijn. Een bijkomend 
voordeel van een dergelijke samenstelling is dat de resulterende vloot duurzaam door de 
eigen Nederlandse industrie in stand gehouden kan worden. Dit levert ook nog eens een 
hefboomeffect op voor innovatie, werkgelegenheid en bruto nationaal product middels de 
export van maritieme producten.  

Deze “5 x 4” marine zou er als volgt uit kunnen zien: 

In vergelijking met huidige vloot één extra Joint Support Ship (JSS), te verwerven tussen 
2016-2020. 

4x LCF-fregat (in dienst 2000-2005, vervanging 2030-2037). 

4x OPV-patrouilleschip (in dienst 2010-2015, vervanging 2038-2045). 

4x M-fregat vervanging (samen met partnerland België, in dienst 2020-2025, vervanging 
2050-2055). 

4x Walrus-klasse vervanging (samen met partner(s), in dienst 2025-2030, vervanging 2055-
60). 

2x LPD plus 2x JSS (vervanging 2x LPD 2025-2030, 2x JSS 2045-2050). 

Vervanging mijnenbestrijdingscapaciteit rond 2025 in de vorm van onbemande vaartuigjes 
bestuurd vanaf M-fregat vervanging schepen. 

 

Joris Janssen Lok is een kwart eeuw lang werkzaam geweest als vak -journalist op het 
gebied van internationale veiligheid en defensie bij onder andere Jane’s  en Aviation 
Week. Momenteel is hij werkzaam bij Thales Nederland BV. Hij schreef dit artikel op 
persoonlijke titel.  
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