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Na de Koude Oorlog brak voor de Verenigde Staten een periode aan met een ongekende 
vrijheid van handelen. Amerikaanse schepen konden bijna ongestoord hun kruisraketten 
en vliegtuigen lanceren en de Amerikaanse luchtmacht was vrijwel verzekerd van 
overwicht in de lucht. Door de opkomst van China is het niet langer vanzelfsprekend dat 
de Amerikaanse krijgsmacht overal en altijd ongestoord kan opereren. China is in staat tot 
anti-access- en area-denial-operaties, meestal aangeduid als A2/D2. Het antwoord van de 
Amerikaanse marine en luchtmacht op deze A2/D2-dreiging is het Air-Sea Battle Concept 
(ASBC), tegenwoordig onderdeel van het krijgsmachtbrede Joint Operational Access 
Concept (JOAC).  

Het debat over het Air-Sea Battle Concept is in de Verenigde Staten inmiddels een aantal jaar 
gaande. Tot op heden heeft het concept in de Nederlandse literatuur nog weinig aandacht 
gekregen. De Verenigde Staten zijn echter nog steeds onze belangrijkste bondgenoot. Dat is 
een goede reden om op de hoogte te blijven waar zij zich mee bezig houden en in hoeverre 
dat relevant is voor de Nederlandse krijgsmacht. Daarnaast is de Amerikaanse krijgsmacht in 
veel opzichten een inspiratie en referentie – een paradigm-army – voor moderne 
krijgsmachten. Een voorbeeld hiervan is de leidende Amerikaanse rol in de ontwikkeling van 
bijvoorbeeld Network Centric Warfare.  

Achter het ASBC gaan twee ontwikkelingen schuil die ook voor de Nederlandse krijgsmacht 
van belang kunnen zijn. Allereerst vertegenwoordigt het ASBC de strategische verschuiving 
van de Atlantische Oceaan naar de Grote Oceaan: Azië wordt belangrijker. De tweede 
ontwikkeling is de relatieve economische achteruitgang van het Westen ten opzichte van 
Azië. Net als de Nederlandse krijgsmacht moet ook de Amerikaanse krijgsmacht bezuinigen. 
In het Air-Sea Battle Concept kiezen de Amerikaanse marine en luchtmacht voor het eerst 
voor een verregaande integratie van taken, middelen en procedures. In hoeverre is deze 
oplossing ook voor de Nederlandse krijgsmacht interessant? 

Wat houdt het Air-Sea Battle Concept in? 

In september 2009 ondertekenden de Amerikaanse bevelhebbers van de marine en de 
luchtmacht, admiraal Gary Roughead en generaal Norton Schwartz, een geheim 
memorandum waarin ze besloten samen aan een nieuw operationeel concept te gaan 
werken waarin de domeinen lucht, zee, ruimte en cyber zijn geïntegreerd.1 Dit memorandum 
markeert het begin van de ontwikkeling van het ASBC. Het operationeel concept moet een 
antwoord geven op de ontwikkeling van A2/D2-wapens en -tactieken door China, maar ook 
andere landen zoals Iran. De A2/D2-capaciteiten van beide landen zijn een bedreiging voor 
de ongestoorde toegang (anti-access) tot of zelfs het ‘veilig’ opereren (area-denial) van de 
Amerikaanse krijgsmacht in twee gebieden die van vitaal belang zijn voor de Verenigde 
Staten: de Pacific en de Perzische Golf. 

De tweede aanleiding voor het ASBC zijn de Amerikaanse financiële problemen en financiële 
gevolgen van de grootschalige inzet in Irak en Afghanistan. De Verenigde Staten hebben 
minder middelen om een gelijkwaardige tegenstander af te schrikken, laat staan de 



 
 

confrontatie aan te gaan. Ook blijven de kosten van moderne wapensystemen exponentieel 
stijgen. Zeker voor kapitaalintensieve krijgsmachtdelen als de marine en de luchtmacht is dat 
een probleem.2 De vorige Amerikaanse minister van Defensie Robert Gates zette de marine 
en luchtmacht aan om intensief te gaan samenwerken. Door integratie van de unieke 
capaciteiten van de krijgsmachtdelen kan zogenaamde cross-domain synergy worden 
bereikt: krijgsmachtdelen kunnen meer gevechtskracht op de mat brengen dan dat ze alleen 
zouden kunnen, en voor minder geld.  

Meer doen met minder door beter samen te werken lijkt op bezuinigingsretoriek. Toch is in 
het verleden gebleken dat verregaande samenwerking ook operationeel succesvol kan zijn. 
Een voorbeeld voor het Air-Sea Battle Concept is het Air-Land Battle Concept (ALBC). Ook 
aan dit concept ging een relatieve verzwakking van de Amerikaanse krijgsmacht vooraf. De 
Verenigde Staten verloren de oorlog in Vietnam en namen vervolgens afscheid van de 
dienstplicht. Veel militairen waren bang voor het ontstaan van een hollow army. In de 
tussentijd had de Sovjetunie een kwalitatieve inhaalslag gemaakt. De Amerikaanse 
landmacht en luchtmacht kwamen tot de conclusie dat alleen door samen te werken de 
problemen opgelost konden worden. Het resultaat was het Air-Land Battle Concept, dat later 
ook door de NAVO werd overgenomen.3  

Het ALBC was, net als de maritieme variant, een operationeel concept, dat beschrijft hoe een 
krijgsmacht het beste ingezet kan worden tegen een specifiek militair probleem en zonder 
zich te richten op een bepaald niveau (tactisch, operationeel of strategisch). Het verschil met 
een doctrine is dat een operationeel concept verder vooruit kijkt en ook middelen en 
capaciteiten in beschouwing neemt die nog moeten worden aangeschaft of ontwikkeld. Het 
probleem waarop het ALBC een antwoord probeerde te geven was het conventionele 
overwicht van het Warschaupact. Het antwoord was het uitbuiten van de technologische 
voorsprong van het Westen door het ontwikkelen van technologisch geavanceerde 
wapensystemen als de M1-Abrams tank, de F-16 en stealth-technologie. De 
landstrijdkrachten moesten hiermee in staat zijn zich staande te houden tegen een 
conventionele overmacht, terwijl de luchtstrijdkrachten diep in het achterland de 
aanvoerlijnen van de tegenstander aan vielen. Het concept is nooit ingezet tegen het 
Warschaupact, maar was succesvol tegen het Iraakse leger in de Golfoorlog van 1991.4  

In praktijk was het Air-Land Battle Concept geen geïntegreerd concept. De landmacht en de 
luchtmacht waren het eens over de doelstellingen van het concept, maar ze vulden de 31 
initiatives – 31 onderwerpen waar de samenwerking het best tot zijn recht zou komen – op 
hun eigen manier in. In het Air-Sea Battle Concept is het nadrukkelijk wel de bedoeling dat 
marine en luchtmacht taken van elkaar gaan overnemen door de integratie van middelen, 
procedures en doctrines in één concept. In praktijk betekent dat bijvoorbeeld dat de 
Maritime en Air Operation Centers worden samengevoegd en dat dezelfde 
communicatiesystemen worden gebruikt. Ook worden de uitgangspunten van het ASBC 
leidend voor de ontwikkeling van nieuw materieel.5 “Under Air-Sea Battle, we will take 
‘jointness’ to a new level (…)”, aldus de bevelhebbers van de marine en luchtmacht begin 
2012.  



 
 

Het Air-Sea Battle Concept concreet 

Het ASBC is inmiddels een aantal jaar in ontwikkeling. Veel van de inhoud is geclassificeerd, 
maar het Air-Sea Battle: A Point of Departure Operational Concept-rapport van het Center 
for Strategic and Budgetary Assessments (CSBA), geeft een goed inzicht in de belangrijkste 
ontwikkelingen.6 Het ASBC bestaat uit twee fasen. De eerste fase begint met de inzet van 
A2/D2-wapens door China. Om de aanval te overleven worden essentiële eenheden zoals 
vliegkampschepen teruggetrokken uit de Pacific. Vervolgens nemen schepen en geleide 
wapens met Ballistic Missile Defence (BMD)-capaciteit hun positie in. Daarna volgt een 
blinding campaign om de sensoren, waar de A2/D2-wapens van afhankelijk zijn, zoals 
satellieten, uit te schakelen. Als de vliegkampschepen weer relatief veilig kunnen opereren 
in de Pacific worden de A2/D2-netwerken en lanceerinrichtingen in China aangevallen. Dat 
gebeurt niet alleen fysiek, maar ook met cyberwarfare.  

De tweede fase begint als de Amerikanen het initiatief hebben overgenomen in de lucht, op 
zee, in de ruimte en op het internet. China wordt geïsoleerd met een distant blockade van 
schepen, onderzeeboten en vliegtuigen. Het doel is daarmee het conflict te beëindigen op 
voor de Verenigde Staten gunstige voorwaarden. 

Ondanks dat het ASBC zich zo nadrukkelijk op China richt, is het concept geen voorbereiding 
op een oorlog met China of een nieuwe containment-strategie. Het doel van het Air-Sea 
Battle Concept is om de vrede in Azië te handhaven door een stabiele militaire balans in 
Oost-Azië in stand te houden en de Amerikaanse bondgenoten in Azië gerust te stellen dat 
ze kunnen blijven vertrouwen op de Verenigde Staten. 

Door de beperkte financiële mogelijkheden van de Verenigde Staten kan het ASBC alleen 
succesvol zijn als de marine en luchtmacht geïntegreerd optreden in de domeinen land, zee, 
lucht, ruimte en het internet. In het CSBA-rapport worden 21 aanbevelingen gedaan om de 
defensieplannen en organisatiestructuren aan te passen en de samenwerking tussen de 
krijgsmachtdelen te bevorderen. Op operationeel en tactisch niveau betekent dat 
bijvoorbeeld dat de luchtmacht verantwoordelijk wordt voor counter-space-operaties. 
Marineschepen met BMD-capaciteit gaan overzeese vliegvelden verdedigen en 
vliegkampschepen beveiligen tankvliegtuigen, zodat de luchtmacht China kan bereiken. Op 
het niveau van de organisatie betekent dat onder andere het integreren van de 
communicatiesystemen en procedures van de twee krijgsmachtdelen en het marine- en 
luchtmachtpersoneel moet een dual-service-carrièrepad kunnen volgen. Ze moeten kunnen 
solliciteren op elkaars functies. Op het gebied van technologie en materieel stelt het CSBA 
voor gezamenlijk precisiewapens en (onbemande) vliegtuigen voor de lange afstand te 
ontwikkelen. Ook moeten de krijgsmachtdelen gezamenlijke middelen en manieren 
ontwikkelen om de afhankelijkheid van GPS en internet te verminderen, bijvoorbeeld door 
samen zogenaamde week without space-oefeningen te organiseren.7  

Nu de eerste contouren van het ASBC zichtbaar worden is een interessant debat ontstaan 
over het concept. Een belangrijk punt van kritiek is het buiten beschouwing laten van de 
landmacht en het korps mariniers. Kan een confrontatie tussen twee supermachten 
werkelijk worden beslecht met slechts de helft van de Amerikaanse krijgsmacht? Bovendien 
zijn grondtroepen net zo goed in staat de strategische balans in de regio te handhaven, 
misschien wel beter en goedkoper dan met kwetsbare schepen en vliegtuigen. Inmiddels 



 
 

heeft de hoogste Amerikaanse militair, (landmacht)generaal Martin Dempsey, gereageerd 
op deze kritiek door een overkoepelende JOAC te presenteren:  

“(…) an overarching concept, under which can nest other concepts dealing with more 
specific aspects of anti-access/area-denial challenges, such as the Air-Sea Battle 
Concept already under development, or concepts on entry operations (…).”8  

Het laatste is een uitnodiging aan de landmacht zich aan te sluiten. Dat blijkt niet eenvoudig, 
want voor de toegevoegde waarde van de landmacht – het bezetten van een gebied – is na 
de ervaringen in Irak en Afghanistan weinig politiek draagvlak.9 Het Amerikaanse korps 
mariniers heeft ondertussen de band met de marine aangehaald en is als Navy–Marine 
Corps team opgenomen in het Air-Sea Battle Concept.  

Een ander punt van kritiek is dat het ASBC te veel neigt naar een campaign approach voor 
een oorlog met China. Dat is gevaarlijk want China is een essentiële handelspartner. 
Bovendien wordt China uitgedaagd tot een wapenwedloop, die de Verenigde Staten niet 
kunnen winnen. Hoe om te gaan met peer and near-peer competitors vraagt om een ander 
antwoord. Een ander risico is de aanname dat China aangevallen moet worden. Tijdens 
oplopende spanningen, bijvoorbeeld tussen China en Taiwan, kunnen de Amerikaanse 
besluitvormers eerder geneigd zijn preventief de Chinese A2/D2-capaciteiten aan te vallen 
om daarmee de vliegkampschepen in de regio te beschermen. Een dergelijke aanval kunnen 
de Chinezen op hun beurt interpreteren als een aanval op hun nucleaire wapens, met alle 
gevolgen van dien.  

De verregaande integratie van de krijgsmachtdelen is de kern van het ASBC, maar het is de 
vraag of dat binnen een redelijk termijn haalbaar is. Op operationeel en tactisch niveau 
werken de krijgsmachtdelen goed samen, maar op politiek-strategisch niveau zijn de 
krijgsmachtdelen tot nu toe blijven strijden voor hun eigen belang.10  

“Much of the above would go against the institutional grain of each Service, since the 
impact on Service culture and ethos could be considerable. Thus change of this kind 
could well take a long time to implement as older personnel depart and a new 
generation replaces them.”11 

Het risico bestaat dat conservatieve krachten het ASBC in de tussentijd kapen om bestaande 
middelen en investeringen te verantwoorden zonder wezenlijk iets te veranderen. 

Het Air-Sea Battle Concept en de Nederlandse krijgsmacht 

In de Defense Strategic Guidance van 2012 schreef president Barack Obama: “(…) as we end 
today's wars, we will focus on a broader range of challenges and opportunities, including the 
security and prosperity of the Asia Pacific”. De Amerikaanse politiek en krijgsmacht verleggen 
hun aandacht naar Azië. Het ASBC past in deze trend. Ook voor Nederland wordt Azië steeds 
belangrijker, terwijl de Verenigde Staten onze voornaamste bondgenoot blijven. Toch is het 
niet aannemelijk dat het Air-Sea Battle Concept zoveel invloed zal hebben op de 
Nederlandse krijgsmacht als het Air-Land Battle Concept heeft gehad. Een groot verschil is 
dat Europa en de Verenigde Staten wel belangen delen in Azië, maar geen front en dreiging, 
zoals tijdens de Koude Oorlog in Europa. In het ASBC worden derhalve geen Europese 
partners genoemd.  



 
 

De Britse denktank RUSI concludeert in de studie Cross-domain operations and 
interoperability dat het voor kleinere landen te kostbaar is om volledig mee te doen met de 
Amerikanen, maar op een beperkte schaal biedt het concept kansen de innovatie en 
verregaande integratie met NAVO-partners te stimuleren. Vanuit dat perspectief zouden 
elementen van de Nederlandse krijgsmacht een bijdrage kunnen leveren aan het ASBC. Als 
het gaat om capaciteiten die de Amerikanen niet hebben, zoals dieselelektrische 
onderzeeboten, kan Nederland zelfs van grote betekenis zijn. Door deze bijdragen kunnen 
tevens Nederlandse belangen in de regio worden behartigd. Middelen die relatief eenvoudig 
ingepast zouden kunnen worden in het ASBC zijn de BMD-capaciteiten van de LCF-fregatten 
en de Patriot geleide wapens, de Walrus-klasse onderzeeboten en eventueel de JSF. Met 
deze middelen zou Nederland deel kunnen nemen aan Amerikaanse oefeningen. Daarmee 
blijft de Nederlandse krijgsmacht ook op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. De 
week without space-oefeningen zouden ook voor de Nederlandse krijgsmacht nuttig kunnen 
zijn.  

Heeft de Nederlandse krijgsmacht ook een operationeel concept nodig?  

Jarenlang kon het strategische denken worden overgelaten aan de Verenigde Staten. Na de 
Koude Oorlog zette de Nederlandse krijgsmacht met de Defensienota 1991 en 
Prioriteitennota 1993 koers richting een expeditionaire krijgsmacht. Sindsdien is deze 
richting eigenlijk niet meer fundamenteel gewijzigd. Het kabinet behield met de keuze voor 
de beleidsoptie ‘veelzijdig inzetbaar’ uit het rapport Verkenningen in feite de bestaande 
koers.  

In een periode waarin de financiële mogelijkheden beperkt zijn wordt het steeds moeilijker 
het gekozen pad te blijven volgen. Om de bezuinigingen zo goed mogelijk op te vangen en 
tegelijkertijd zo min mogelijk kwaliteit te verliezen kiezen de krijgsmachtdelen in veel 
gevallen voor schaven in plaats van snijden. Jarenlang was dat een succesvolle strategie en 
bleef de krijgsmacht ‘veelzijdig inzetbaar’. Het schaafproces is echter eindig. Het afstoten 
van de tanks is hier een recent voorbeeld van. Volgens minister van Defensie Hans Hillen was 
dat noodgedwongen, uit financiële overwegingen. De minister stelt in zijn beleidsbrief van 
april 2011 dat de krijgsmacht alleen door verhoging van het defensiebudget (door een 
volgend kabinet) ‘veelzijdig inzetbaar’ kan blijven. 

De kans dat een volgend kabinet zal besluiten tot een verhoging van het defensiebudget lijkt 
niet groot. Alleen de VVD en de SGP zijn niet voornemens te bezuinigen op defensie. Pijnlijke 
keuzes lijken voor defensie onvermijdelijk. Het ASBC laat zien dat een operationeel concept 
kan helpen deze moeilijke keuzes te maken, omdat het zich richt op een specifiek probleem 
op de lange termijn en dat door verregaande integratie van de krijgsmachtdelen meer 
mogelijk is met een beperkt budget. Overigens sluit deze ‘nationale taakspecialisatie’ 
verregaande internationale samenwerking niet uit. Een operationeel concept zou ook op 
Europees of bilateraal niveau nuttig kunnen zijn. Het verschil is dat nationale samenwerking 
politiek en cultureel eenvoudiger te bereiken is.  

Het is belangrijk niet uit het oog te verliezen dat het doel van een operationeel concept is 
een oplossing te vinden voor een specifiek probleem op de lange termijn. De winst zit in het 
wegnemen van doublures en overbodige capaciteiten. Besparingen zouden niet het 
uitgangspunt van een operationeel concept moeten zijn, maar het resultaat. Het beschikbare 



 
 

budget bepaalt welke en hoeveel problemen de Nederlandse krijgsmacht kan 
beantwoorden. Een verlaging van het defensiebudget betekent minder operationele 
concepten en daardoor wordt tevens inzichtelijk welke problemen de krijgsmacht niet meer 
kan oplossen.  

Een voorbeeld van een specifiek probleem dat de Nederlandse krijgsmacht de komende 
jaren waarschijnlijk bezig zal blijven houden is piraterij. Een belangrijke voorwaarde voor een 
succesvolle antipiraterij-operatie is het vinden van de piraten. Daarvoor is er behoefte aan 
ISR-capaciteit (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance), bijvoorbeeld door onbemande 
vliegtuigen. In de lijn van het ASBC zou dat betekenen dat één krijgsmachtdeel 
verantwoordelijk wordt voor onbemande vliegtuigen, maar dat de inzet en procedures 
worden geïntegreerd met de andere krijgsmachtdelen. Als de landmacht verantwoordelijk is 
voor de onbemande vliegtuigen dan zal de landmachteenheid probleemloos moeten kunnen 
samenwerken met de marine en luchtmacht.  

Een ander voorbeeld waar een operationeel concept kan helpen prioriteiten te stellen is het 
korps mariniers en de luchtmobiele brigade. Het korps mariniers is ‘licht expeditionair’, 
geschikt voor snelle inzet vanaf marineschepen en daarom lichtbewapend. De luchtmobiele 
brigade is ‘zwaar expeditionair’, door de zwaardere bewapening inzetbaar op een hoger 
geweldsniveau, maar daardoor minder snel inzetbaar. In een operationeel concept voor 
expeditionaire operaties zouden de mariniers zich kunnen richten op kortere operaties en 
initial entry, terwijl de luchtmobiele brigade zich richt op langdurige operaties op een hoger 
geweldsniveau.  

Volgens de Maritieme Toekomstvisie 2030 zijn maritieme eenheden in 2030 volledig 
geïntegreerd in combined- en joint effect-netwerken. Ook in de toekomstvisie van de andere 
krijgsmachtdelen zijn soortgelijke ambities terug te vinden. Op een aantal terreinen heeft de 
Nederlandse krijgsmacht al stappen gezet tot verregaande samenwerking. De Marine 
Luchtvaartdienst (MLD) is ondergebracht bij het Defensie Helikopter Commando (DHC). Een 
organisatie die valt onder de luchtmacht, maar met een sterke verwevenheid met de 
landmacht en de marine. Het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando (DGL) 
is een soortgelijk initiatief. Een ander voorbeeld is de Nederlandse Defensie Academie 
(NLDA) waar het KIM (marine) de technische vakken verzorgt en de KMA (landmacht) de 
bedrijfskundige en krijgswetenschappelijke vakken voor zowel adelborsten als cadetten. Een 
operationeel voorbeeld is de samenwerking op de Hr. Ms. Rotterdam die momenteel voor 
de kust van Somalië ligt met aan boord helikopters van het DHC en onbemande vliegtuigen 
van de landmacht.  

Conclusie 

De opkomst van China en de financiële crisis betekenen dat de Verenigde Staten niet langer 
relatief ongestoord hun gang kunnen gaan. Er is een peer competitor opgestaan met de 
potentie de Amerikaanse handelingsvrijheid te beperken. Het Air-Sea Battle Concept is het 
voorlopige antwoord van de Amerikaanse marine en luchtmacht op deze ontwikkelingen. Uit 
de analyse van het ASBC blijkt dat het concept inhoudelijk voor de Nederlandse krijgsmacht 
minder interessant is. De A2/D2 dreiging in de Pacific is voor Nederland niet groot genoeg. 
Wel zou Nederland met specifieke eenheden – LCF-fregatten, Patriots, onderzeeboten, JSF – 



 
 

een bijdrage kunnen leveren. Daarmee blijft Nederland betrokken bij zijn belangrijkste en 
meest innovatieve bondgenoot en de ontwikkelingen in Azië.  

Het Air-Sea Battle Concept is ook een antwoord op de bezuinigingen die de Amerikaanse 
marine en luchtmacht treffen. Door een verregaande integratie en focus op een specifiek 
probleem proberen ze zowel operationeel als financieel voordeel te halen. Het is op dit vlak 
dat het ASBC het meest te bieden heeft voor de Nederlandse krijgsmacht. Volgens minister 
Hillen is voor een ‘veelzijdig inzetbare’ krijgsmacht meer geld nodig, maar daar is geen van 
de politieke partijen toe bereid. Keuzes lijken onvermijdelijk. Operationele concepten leggen 
de focus op specifiek problemen. Welke problemen moet de Nederlandse krijgsmacht op 
kunnen lossen op de lange termijn en wat is daarvoor nodig? Daarmee helpen operationele 
concepten niet alleen bij het maken van keuzes, maar bieden tevens perspectief en 
duidelijkheid voor de lange termijn. Aan beide heeft de Nederlandse krijgsmacht op dit 
moment dringend behoefte.  

Luitenant Ter Zee der Tweede Klasse Oudste Categorie (LTZ2OC) drs. Roy de Ruiter 
doet op de Faculteit Militaire Wetenschappen van de NLDA promotieonderzoek naar 
de totstandkoming van defensiebeleid.  
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