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‘Parvus numero, magnus merito’ 

De derde dimensie na de beleidsbrief  

Commando Luchtstrijdkrachten  

Het Commando Luchtstrijdkrachten (CLSK), voortgekomen uit de Koninklijke Luchtmacht, 
heeft als credo “parvus numero, magnus merito” - klein in aantal, groot in daden. Dit credo 
doet het CLSK al jaren gestand. In de afgelopen twintig jaar zijn eenheden van het CLSK 
bijna continu ingezet met één of meerdere wapensystemen. Voorbeelden van 
multinationale operaties waaraan het CLSK sinds 1991 heeft deelgenomen zijn onder 
andere: Operation provide Comfort, Diamond Patriot, Wild Turkey, Deny Flight, Deliberate 
Force, Allied Force (boven de Balkan), Eagle Assist, SFIR (Irak), Operation Enduring 
Freedom en de International Security en Assistance Force (ISAF) in Afghanistan. Met deze 
en andere operaties heeft de luchtmacht bewezen onder NAVO, Verenigde Naties of 
Europese Unie-vlag in alle geweldsspectra zowel ‘joint’ (verschillende 
krijgsmachtonderdelen van één land) als ‘combined’ (samenwerking van krijgsmachten 
van verschillende landen) te kunnen optreden. 

Veranderende wereld 

Nederland, de Nederlandse Defensieorganisatie en daarmee dus ook het CLSK, zien zich 
geconfronteerd met een wereld die in hoog tempo verandert. Wereldwijde trends, zoals 
globalisering, demografische ontwikkelingen, klimaatverandering en grondstoffenschaarste 
vormen de achtergrond van ontwikkeling met veiligheidsrisico’s waarmee Nederland te 
maken kan krijgen. Nederland dient rekening te houden met een breed scala aan scenario’s 
en omstandigheden waarin onze strijdkrachten moeten kunnen optreden. 

Het is noodzakelijk om oorzaken van de veranderende dreigingen bij de wortel aan te 
pakken, om zo te voorkomen dat ongewenste ontwikkelingen oncontroleerbaar uit de hand 
lopen en onstuitbaar blijken tegen de tijd dat ze de fysieke Nederlandse landsgrenzen 
bereiken. Het soort expeditionaire missies dat nodig is om op lange termijn de nationale 
belangen veilig te stellen is voornamelijk haalbaar in coalitieverband. In praktisch alle 
denkbare scenario’s zullen luchtstrijdkrachten een essentiële randvoorwaardelijke rol 
spelen, zoals zij dat tot nu toe hebben gedaan. Het is van het grootste belang om ervoor te 
zorgen dat het CLSK deze bijdrage in de toekomst kan blijven leveren. Hiervoor is het 
absoluut noodzakelijk om aan te blijven sluiten bij technologische ontwikkelingen, maar ook 
om de geleerde lessen die tijdens en na missies aan het licht zijn gekomen te 
implementeren.  

Bij de expeditionaire optredens in de afgelopen tien jaar is sprake geweest van een beperkte 
dreiging tegen de wapensystemen van het CLSK. Dit is echter geen garantie dat dit in de 
toekomst ook zo blijft. Het tegendeel is eerder waar. De zogenoemde BRIC-landen (Brazilië, 
Rusland, India en China) zullen een steeds groter aandeel van de 
wereldgrondstoffenvoorraad nodig hebben om de groei van hun economieën te 
onderhouden. Ook militair gezien ontwikkelen deze landen zich in hoog tempo. Op het 
wereldtoneel zal het belang van de BRIC-landen grotendeels gelijk zijn aan het belang van 
Europa en daarmee Nederland. De betreffende landen zijn voor een belangrijk deel 
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afhankelijk van export naar Europa en Noord-Amerika, waardoor bijvoorbeeld het 
vrijhouden van zeeroutes en het bestrijden van piraterij een gemeenschappelijk belang is. 
Tegelijkertijd is het niet ondenkbaar dat er tegenstrijdige belangen zullen ontstaan, 
bijvoorbeeld om een positie in schaarse grondstoffen. 

Zowel ten behoeve van het gemeenschappelijke belang als voor mogelijke tegenstrijdige 
belangen op het wereldtoneel is het essentieel dat de Operationele Commando’s van de 
Nederlandse Defensieorganisatie in staat zijn en blijven om in coalitieverband een wezenlijke 
bijdrage te leveren.  

Deze bijdrage zal vooral in kwalitatieve zin significant moeten zijn. De maatschappelijke 
ontwikkelingen in Nederland laten niet toe dat de Defensieorganisatie drastisch in omvang 
zal toenemen. Om toch de noodzakelijke slagkracht te genereren, betekent dit dat 
Nederland zich moet blijven richten op een krijgsmacht met een reëel arsenaal aan 
hoogwaardige middelen. Hiermee kan Nederland zowel zijn eigen en 
bondgenootschappelijke belangen verdedigen in het hoogste geweldsspectrum, als een 
zinvolle bijdrage leveren aan operaties met een minder geavanceerde maar numeriek sterke 
tegenstander. 

Voor het CLSK betekent dit dat het moet kunnen blijven beschikken over moderne 
jachtvliegtuigen, luchttransport (zowel fixed wing als rotary wing) en Intelligence, 
Surveillance and Reconnaissance-middelen (ISR). Ontwikkelingen op het gebied van 
onbemande vliegtuigen voor de ISR-taak worden al lange tijd gevolgd. Recentelijk is een 
grote stap gezet, nu er in de beleidsbrief van de minister van Defensie is aangegeven dat er 
fondsen worden vrijgemaakt om te investeren in een Medium Altitude, Long Endurance 
Unmanned Aerial Vehicle (MALE UAV). Ook ontwikkelingen in het domein ‘space’ hebben de 
aandacht van het CLSK, omdat dit wordt gezien als een logische uitbreiding van de derde 
dimensie (het luchtruim). 

Air Power 

Air Power is in Nederland geconcentreerd op een beperkt aantal locaties. Op de ‘Main 
Operating Bases’ (MOB’s) Leeuwarden en Volkel wordt geopereerd met F-16’s. De gevechts- 
en transporthelikopters van het Defensie Helikopter Commando (DHC) opereren vanaf 
vliegbasis Gilze-Rijen. Op vliegbasis Eindhoven staat de vastvleugelige 
luchttransportcapaciteit van het CLSK, ondergebracht bij het European Air Transport 
Command (EATC), een samenwerkingsverband tussen België, Duitsland, Frankrijk en 
Nederland om de beschikbare luchttransportcapaciteit zo doeltreffend en doelmatig 
mogelijk in te zetten. De Grond-lucht Geleide Wapens van het type PATRIOT zijn geloceerd 
op de Groep Geleide Wapens (GGW) De Peel en worden begin 2012 ondergebracht in het 
nieuw op te richten Commando Grondgebonden Luchtverdediging (CGL) samen met 
luchtverdedigingseenheden van het CLAS. Commandovoering ten slotte vindt plaats vanuit 
het Air Operations Control Station in Nieuw Milligen (AOCS NM). Hier zetelt de militaire 
gebieds- en naderingsverkeersleiding (‘DutchMil’) en bewaakt het Controle & Rapporteer 
Centrum (CRC ‘Bandbox’) het Nederlandse luchtruim. De inzet van de diverse 
wapensystemen worden ondersteund door onder andere de Directie Operaties van de Staf 
CLSK, aangevuld met het Operatie Centrum waar onder meer aanwijzing, gereedstelling en 
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dagelijkse coördinatie plaatsvindt met betrekking tot uitgezonden eenheden en personeel 
en waar de oefenkalender van het CLSK wordt bijgehouden en afgestemd. 

Jachtvliegtuigen 

De F-16 Fighting Falcon vormt met zijn ‘swingrole’-capaciteiten al jarenlang de ruggengraat 
van het luchtwapen in Nederland. Om operationeel bij te blijven is de laatste jaren vooral 
geïnvesteerd in precision guided ammunitions en waarneming vanuit de lucht. Voor deze 
laatste taak is het ‘Recce-Lite’-systeem aangekocht. Recce-Lite levert een belangrijke 
ondersteuning in de opsporing van Improvised Explosive Devices (IED’s). 

In de loop van het huidige decennium bereikt de F-16 het einde van zijn operationele 
levensduur en kort daarna ook van zijn technische en economische houbaarheid. Om een 
relevante rol te kunnen blijven spelen, dient de F-16 in de komende jaren te worden 
vervangen. Daarom participeert de Nederlandse Defensieorganisatie in het F-35 Lighting II of 
Joint Strike Fighter (JSF) project. Over definitieve aankoop van de JSF als vervanger van de F-
16 wordt pas door een volgend kabinet beslist, wel heeft Defensie dit jaar getekend voor een 
tweede testtoestel. Bij toerbeurt staat daarnaast op één van de twee MOB’s een tweetal F-
16’s 24 uur per dag, zeven dagen per week paraat als Quick Reaction Alert (QRA) om te 
worden ingezet voor de bewaking en beveiliging van het Nederlandse en NAVO-luchtruim. 

Gevechts- en transporthelikopters 

De AH-64D Apache heeft gedurende de recente missies zijn waarde bewezen als platform ter 
ondersteuning van de landeenheden. In die rol zullen de negenentwintig 
gevechtshelikopters ook de komende jaren deel uit blijven maken van het CLSK. Naast de 
Apache hebben de elf CH-47D Chinook en zeventien AS-532 U2 Cougar-transporthelikopters 
hun toegevoegde waarde bewezen voor personen- en goederentransport in de verschillende 
missietheaters. In de komende jaren wordt de Chinookvloot uitgebreid met zes CH-47F’s en 
worden de bestaande toestellen gemodificeerd naar dezelfde standaard. De dertien Lynx-
helikopters en de drie AB-412 SP Search and Rescue (SAR)-helikopters worden vervangen 
door de NH-90 helikopter, twaalf als NFH (NATO Frigate Helicopter) en acht als TTH (Tactical 
Transport Helicopter). Als gevolg van de in de beleidsbrief aangekondigde 
bezuinigingsmaatregelen wordt een aantal Cougars afgestoten. De resterende Cougars 
blijven in gebruik ten behoeve van het uitvoeren van nationale taken tot er voldoende NH-
90’s beschikbaar zijn. 

Vastvleugelig luchttransport 

Uit alle missies is gebleken dat de vraag naar strategisch luchttransport vaak groter is dan de 
capaciteit waarover de Luchtmacht beschikt. Er wordt dan ook hard gewerkt aan versterking 
van de vastvleugelige transportvloot. Daarnaast participeert Nederland als één van de 
initiatiefnemers in het EATC. Het EATC coördineert de transportbehoefte van de 
deelnemende landen en deelt de door de landen beschikbaar gestelde capaciteit zo efficiënt 
mogelijk in. De Nederlandse Luchtmacht heeft haar twee KDC-10 en twee Hercules (C-130)-
vliegtuigen onder operationeel commando van het EATC gesteld. De komende tijd wordt de 
Nederlandse capaciteit verder uitgebreid met één extra DC-10 en twee C-130’s. De 
bestaande toestellen zullen een Cockpit Upgrade Program (CUP) ondergaan, waarmee per 
type alle toestellen op dezelfde standaard worden gebracht. Daarnaast beschikt het CLSK 
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over één Gulfstream IV voor VIP-transport en twee Dornier DO-228-Kustwachtvliegtuigen 
voor het patrouilleren van de kustwateren. Een Dornier is in de maand maart nog ingezet 
voor de bewaking van de buitengrenzen van de EU in het kader van de operatie Hermes, 
vanaf de Italiaanse vliegbasis Pantelleria, gelegen op een klein eilandje in de Middellandse 
Zee tussen Italië en Tunesië. 

Geleide Wapens 

De vierde pijler van het CLSK wordt thans nog gevormd door de Groep Geleide Wapens. 
Deze groep beschikt na de reducties uit de beleidsbrief over drie PATRIOT-batterijen en een 
Command and Control-entiteit. De PATRIOT-systemen zijn gemodificeerd tot PATRIOT 
Advanced Capability III (PACIII)-standaard en staan daarmee op het momenteel hoogst 
mogelijke ontwikkelingsniveau. De eenheid beschikt ook over PAC-III-lanceerinstallaties en 
raketten. In januari 2012 wordt de eenheid samengevoegd met de 
luchtverdedigingseenheden van het CLAS. Tegelijkertijd komt de eenheid onder Single 
Service Management (SSM) van de Landmacht te vallen. De PATRIOT is een capabel 
luchtverdedigingssysteem tegen zowel bemande en onbemande vliegtuigen als tegen 
ballistische raketten. In de golfoorlogen in de jaren negentig van de vorige en het begin van 
deze eeuw heeft de PATRIOT zijn waarde al bewezen. Concepten op het gebied van Theatre 
Missile Defence (TMD) worden ontwikkeld en beoefend in de oefening Joint Project Optic 
Windmill (JPOW). JPOW richt zich op interoperabiliteit in TMD en wordt vanuit Nederland 
door het CLSK ontwikkelt en georganiseerd. Buitenlandse deelnemers, inclusief de Verenigde 
Staten, nemen graag deel aan deze oefening, die wereldwijd de enige in zijn soort is. 

Command and Control 

De laatste pijler van de Koninklijke Luchtmacht wordt gevormd door de Command and 
Control systemen. Het AOCS NM is met name verantwoordelijk voor de Command and 
Control van het militaire luchtverkeer binnen het Nederlandse luchtruim. Een belangrijke 
taak die het AOCS NM vervult is de bescherming van het nationale luchtruim tegen 
indringers en zogenoemde situaties waarin verkeersvliegtuigen in een 9/11-achtig scenario 
gebruikt zouden kunnen worden voor het plegen van aanslagen. Voor deze taken levert het 
AOCS 24 uur per dag, zeven dagen per week Early Warning-informatie en controle over de 
QRA.  

Sinds enkele jaren is Nieuw Milligen ‘host-basis’ voor het eerste NATO Deployable Air 
Reporting Station (DARS 1). Als gevolg van de herziening van de NATO Command Structure 
zal de DARS 1 echter in de komende jaren verhuizen naar Poggio Renatico in Italië. 

Intensiveringen 

Aansluitend bij de toekomstvisie 2020-2030 van het CLSK, benoemt de recente beleidsbrief 
van de minister van Defensie een tweetal terreinen waarop Defensie in de nabije toekomst 
extra inspanningen zal verrichten. Al eerder genoemd is het systeem MALE UAV. In diverse 
studies en simulaties heeft het CLSK al jarenlang onderzoek gedaan en laten doen naar de 
randvoorwaarden en effecten van invoering van een dergelijk systeem. Vooral op het gebied 
van luchtruimintegratie zijn nog een aantal obstakels te overwinnen voordat regelgeving die 
is voorzien op luchtvaartuigen met bemanning aan boord is aangepast op het opereren met 
luchtvaartuigen met besturing op afstand. Ook het optimaal plannen van missies voor 
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platformen met een zeer lange on station-tijd en hoge kwaliteit van de on board sensors is 
een nieuw fenomeen voor het CLSK. Diverse bi- en multilaterale samenwerkingsverbanden, 
onder andere met de Verenigde Staten, zorgen ervoor dat het CLSK optimaal is voorbereid 
op het opereren zodra een MALE UAV systeem instroomt in de Defensieorganisatie. 

Een langdurig semiautonoom opererend systeem als een MALE UAV kan pas optimaal 
worden ingezet als de informatie die het systeem vergaart, snel kan worden gedeeld met 
belanghebbenden. Dit snelle delen van informatie en besluitvorming wordt wel aangeduid 
als ‘genetwerkt optreden’, of Network Enabled Capabilities (NEC). ‘Joint’ en ‘Combined’-
operaties waar ook ter wereld en in het gehele geweldsspectrum worden steeds meer 
gekenmerkt door NEC. Het beveiligen van operationele, logistieke en ondersteunende 
netwerken, alsook het ontzeggen of onderscheppen van het gebruik ervan door een 
tegenstander, wordt aangeduid met de term Cyber Operations. Juist voor het CLSK, met zijn 
relatief kleine aantallen technisch geavanceerde en complexe wapensystemen, is beveiliging 
van netwerken en netwerkintegriteit essentieel voor het doelmatig en doeltreffend 
optreden. 

Space 

De samenleving wordt steeds meer afhankelijk van de ruimtevaart en kan in feite al niet 
meer functioneren op het hedendaagse niveau, zonder de ruimte te gebruiken. 
Ruimtemiddelen spelen niet alleen een essentiële rol voor het land-, zee- en luchtverkeer 
maar ook bij het financieel verkeer, de landbouw, wetenschap, civiele techniek, educatie, 
communicatie, veiligheidshandhaving, defensie, etc. Mocht deze ruimte-infrastructuur 
uitvallen of verstoord raken dan zal dit onze maatschappij zeer ernstig ontwrichten. 
Tegelijkertijd neemt de kwetsbaarheid toe. Niet alleen als gevolg van moedwillige 
handelingen maar ook door de natuurlijke vijandigheid van het ruimtedomein evenals de 
steeds groter wordende hoeveelheid ruimtepuin.  

Wereldwijd militair optreden vereist gegarandeerde toegang tot in de ruimte geplaatste 
middelen. Dagelijks maakt Defensie gebruik van diensten die alleen met in de ruimte 
geplaatste middelen mogelijk zijn, zoals commandovoeringondersteuning, communicatie, 
positiebepaling, navigatie en aardobservatie. Zowel de ‘Militair Strategische Visie’ van de 
CDS als het ‘Eindrapport Verkenningen: Houvast voor de Krijgsmacht van 2020’ en de 
‘Toekomstverkenning Militair gebruik van de Ruimte’ onderschrijven deze conclusie.  

De toenemende relevantie van het ruimtedomein en kwetsbaarheid van de ruimte- 
infrastructuur geven aanleiding voor het CLSK om zich qua verantwoordelijkheden, taken, 
capaciteit, middelen, kennis en kunde verder te ontwikkelen. Het ruimtedomein kent daarbij 
qua inzet- en beheersvraagstukken naast verschillen ook opvallend veel overeenkomsten 
met het luchtdomein. Bovendien is het ruimtedomein voor het eigen militair optreden nu, 
maar nog meer in de toekomst, onontbeerlijk.  

Ten slotte 

De economische crisis van de afgelopen jaren heeft invloed op Defensie. De organisatie 
moet haar steentje bij dragen door een effectievere en efficiëntere inrichting van het 
bestuur en de bedrijfsvoering en door bezuinigingen in de operationele capaciteiten. Ook 
het CLSK ontkomt niet aan forse ingrepen, maar de taken staan niet ter discussie. Dit 
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betekent dat de reducties in aantallen van de verschillende wapensystemen zullen leiden tot 
een nog grotere druk op de overblijvende systemen. De uitdaging voor het CLSK ligt er de 
komende jaren in om door verbeteringen in de bedrijfsvoering de gevraagde taken met de 
beschikbare middelen en het beschikbare personeel te blijven uitvoeren. 

Onder het motto “Eén team, één taak” heeft de Koninklijke Luchtmacht de afgelopen jaren 
bewezen een betrouwbare en effectieve slagkracht en ondersteuning te kunnen leveren in 
‘joint’ en ‘combined’-operaties. Ook een door bezuinigingen kleinere luchtmacht zal deze 
waardevolle bijdrage in de toekomst kunnen blijven leveren, zij het op een wat kleinere 
schaal. Door te investeren in nieuwe capaciteiten zoals de MALE UAV en een hoogwaardige 
fixed wing en rotary wing-vloot en ons te blijven richten op het vervangen van de F-16, 
blijven we beschikken over moderne en geloofwaardige slagkracht. Gecombineerd met het 
van oudsher professionele, goed gemotiveerde en hoogopgeleide personeel blijft het CLSK in 
staat om een kwalitatief hoogwaardige bijdrage te leveren aan de nationale veiligheid, de 
stabiliteit in de wereld en de handhaving van de internationale rechtsorde. 

Het Commando Luchtstrijdkrachten is gevestigd in Breda.  

 


