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Purple Nectar (PN) is een programma waarbij in een innovatieve omgeving expe-
rimenten gehouden/georganiseerd/uitgevoerd worden op het gebied van  Net-
work Enabled Capabilities (NEC), of misschien is command & control (C2) een 
herkenbaarder begrip. Vanaf 2009 komt PN elke keer op het jaarprogramma van 
Defensie voor en wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van DMO/C4I. 
De eerste twee jaar draaide het een zelfstandige oefening, maar vanaf de derde 
PN in september/oktober 2011 worden de experimenten geïntegreerd uitgevoerd 
met een operationele eenheid.

dOelStelling PurPle nectar
Initiële doelstelling van Purple Nectar in 
2009 was een Joint Common Operationeel 
Picture (JCOP) te bouwen waardoor het 
mogelijk was tussen de krijgsmachtdelen 
data/informatie te delen. Tegenwoordig 
ligt de doelstelling niet alleen maar bij het 
maken van een JCOP, maar richt het zich in 
bredere zin op het ondersteunen van een 
eenheid bij het verkrijgen van een betere 
situational awareness (SA). In de zogenaam-
de benefi t chain (zie afbeelding) wordt dui-
delijk gemaakt waarom dit zo belangrijk is. 
Onder de randvoorwaarden van betere net-
werken en transmissie kan op een betere en 
overzichtelijke manier informatie gedeeld 
worden (SA). In het operationele domein 
worden altijd beslissingen genomen op basis 
van beperkte informatie. Door de informatie 
te verbeteren heeft dit een rechtstreeks ge-
volg voor de kwaliteit van de beslissingen. 
Een betere beslissing leidt tot de juiste actie, 
die ook effectiever kan worden uitgevoerd, 
omdat op het uitvoerend niveau ook betere 
technieken aanwezig zijn om informatie te 
delen. Het eindresultaat is een verbeterd ef-
fect. 

Een afgeleide doelstelling van Purple Nectar 
is de gebruiker dichter bij de ontwikkelaar 
te brengen. Hierdoor wordt de gebruiker 
actiever betrokken bij het innovatieproces, 
gaat hij actief meedenken en kunnen gebrui-
kersspecifi caties van een ontwikkeling beter 
worden vastgesteld.

Paradigm break
Zoals in de inleiding aangegeven, heeft in 
het najaar van 2011 PN voor het eerst een 
eenheid ´voorzichtig´ ondersteund. Het 
ging hier om Staf 11 Air Manoeuvre Bri-
gade die aan het opwerken was voor haar 
valideringsoefening in september 2012. 
Door PN is toen een Joint Operation Centre 

(JOC) gebouwd om aan de eenheid de mo-
gelijkheden te laten zien van innovatieve 
C2-technologie. Deze had duidelijk meer 
om het lijf dan de gebruikelijke (tent)ruim-
te met een projectiescherm voor de C2-ap-
plicatie ISIS of powerpointpresentaties en 
een fl ip-over. In een gebouw op de Oranje-
kazerne in Schaarsbergen werd een podium-
structuur neergezet met zicht op vijf beeld-
schermen (zie afbeelding). Tot zover ging 
de integratie bij Staf 11 AMB. De staf had 
aangegeven vooral organiek te willen werken 
en daarnaast ‘slechts’ kennis te willen nemen 
van de nieuwe ontwikkelingen. Om die 
reden was in dezelfde ruimte een JCOP op-
gesteld gepresenteerd op twaalf gekoppelde 
HD-schermen met daarop extra informatie 
naast haar eigen organieke middelen. Al snel 
bleek gedurende de oefening dat het perso-
neel vooral naar het JCOP keek voor haar 
SA. Daar waren immers live UAV-beelden 
te zien en waren de meeste grondtroepen en 
helikopter-bewegingen real time te volgen, 
dankzij het gebruik van een blue force tracker. 
Uit de evaluatie kwam naar voren dat de 
ondersteuning een succes was. Toenmalig 
C-11 LMB, bgen van Wiggen, gaf aan dat 
het verkrijgen van betere SA vanaf dat mo-
ment zijn eerste prioriteit zou krijgen. Voor 
hem was duidelijk dat hij tijdens de valide-
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de hoogte bleef van de verblijfplaats van de 
‘gemerkte’ voertuigen en containers. Alle 
gebruikers zijn vol lof over dit systeem.
  
Commandantenpost. Om de informatie 
naar de commandant te laten gaan i.p.v. de 
commandant naar de informatie (CP) werd 
door de vorig C-11 AMB gevraagd om een 
zogenaamde commandantenpost. In een 
MB 10kN van het C2SC was een veilige 
spraakverbinding gerealiseerd, kon het 
JCOP worden getoond en was chat mogelijk 
met ondercommandanten. E.e.a. was door 
de eenheid getest en goed bevonden, maar 
tijdens de uitvoering haperde de techniek. 
De doelstelling werd onderschreven, maar 
de toepassing dient nog te worden verbe-
terd.
 
Aerostat relay. Dit is een zeppelin gevuld 
met heliumgas die tot 400 meter boven het 
maaiveld kan hangen met een radio, die als 
relayeerstation fungeert om het bereik van 
de spraakverbinding te verlengen. In dit 
geval werd een FM 9000 gebruikt. Aange-
zien dit organiek het belangrijkste middel is 
van 11AMB om SA op te bouwen, is het 

door nog meer systemen samen te brengen 
in het JCOP met een goed filtermechanisme. 
Het JCOP bleek daarmee van meerwaarde, 
maar dient te worden doorontwikkeld.

GPS-locators. Door het bedrijf COSETEC 
wordt al jaren ondersteuning gegeven met 
hun GPS-locators, ofwel blue force trackers. 
Dit zijn zender-ontvangers ter grootte van 
een mobieltje die gekoppeld zijn aan een 
specifiek persoon of platform. Op een kaart-
achtergrond kunnen deze personen/plat-
forms zichtbaar worden gemaakt met NA-
TO-standaard APP-6 symboliek. Dus i.p.v. 
het handmatig verplaatsen van symbolen op 
ISIS werd met een vertraging van slechts 
enkele seconden het symbool automatisch 
zichtbaar op de kaart. 11 AMB had 250 van 
deze trackers ontvangen en had zelf bepaald 
wie zij vanuit het JOC wilden kunnen vol-
gen. Hierdoor kon de vlucht van de Chi-
nooks en Apaches real time gevolgd worden, 
evenals de diverse commandanten/functio-
narissen op diverse niveaus die gelabeld 
waren met een dergelijke GPS-locator. Ook 
logistieke elementen waren met deze trac-
kers uitgerust, zodat men daar continu op 

ringsoefening ‘Peregrine Sword’  o.l.v. C-1 
German/Netherlands Corps (GNC) in 
Duitsland over minimaal dezelfde onder-
steuning wilde beschikken, maar dan nu 
geïntegreerd bij de eenheid. Daarnaast had 
C-11 AMB nog een paar extra wensen en 
dat is nu juist de afgeleide doelstelling van 
Purple Nectar: laat gebruikers zien wat er 
kan; ze gaan dan vanzelf enthousiast mee-
denken.

Oefening Peregrine SwOrd / 
PurPle nectar 2012
Aldus geschiedde. Met een kernteam van 
drie man, waaronder twee reservisten, werd 
de experimentele omgeving opgezet. Vanaf 
januari 2012 werd gewerkt aan de voorbe-
reiding die vooral bestond uit het vaststellen 
van de experimenten, het verkrijgen van 
budget, de (C2)-beveiligingsmaatregelen, 
de afstemming met vele partijen zoals ge-
bruikers, ontwikkelaars van hard- en soft-
ware en de juiste bedrijven om e.e.a. soms 
letterlijk van de grond te krijgen. 
De oefening ‘Peregrine Sword’ was een door 
C-1 GNC geleide FTX en CPX in Duitsland 
en vond plaats tussen 13 en 27 september 
2012. De FTX was de focus van PN waarin 
het ondersteuning bood aan 11 AMB en het 
KCT. Het PN-team ontplooide op een bi-
vakterrein op oefen- en schietterrein Wild-
flecken op de grens tussen de staten Beieren 
en Hessen. Het PN-team werd voor de uit-
voering uitgebouwd tot circa vijftig man. 
Om een beeld te schetsen welke experimen-
ten plaats vonden, worden ze hieronder kort 
besproken met daarbij de conclusie van de 
eenheid.
Lay-out CP. Voortbordurend op de JOC-
opbouw in het gebouw in Schaarsbergen 
werd dit jaar een verplaatsbare versie ge-
maakt voor Staf 11 AMB te velde. In het 
JOC van de CP werden door het bedrijf 
MK-2 drie grote lichtgewicht schermen ge-
plaatst, elk verbonden met een beamer. De 
beamer was in staat op het grote scherm één 
tot negen beelden (inputs) te projecteren. 
Daarmee was de battle-major in staat alle 
gewenste beelden weer te geven om een 
beeld te scheppen van de omgeving. De in-
puts varieerden bijvoorbeeld van een ISIS-
projectie, een synchromatrix, een power 
point slide, het JCOP enz. De staf was na 
Peregrine Sword unaniem in haar oordeel: 
laat staan; dit willen we hebben! 

JCOP. Het JCOP moet in staat zijn meer-
dere C2-ondersteunende systemen samen te 
brengen op een kaartachtergrond, zoals ISIS 
(CLAS), MASE (CLSK) en MCCIS (CZSK). 
Bij Peregrine Sword ging het om het ag-
gregeren van informatie van ISIS en het 
luchtbeeld van MASE.  Daarnaast werden 
de blue force trackers  op de kaart geïnjec-
teerd. Ook kon de UAV op de digitale kaart 
gevolgd worden. Het JCOP werd goed ge-
bruikt, maar kan verder worden uitgebouwd CP-opstelling bij Purple Nectar 2011

Beelden van het JCOP
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waren unaniem zeer positief. Het tijdens de 
actie live kunnen volgen van de bewegingen 
van de tegenstander gaf een enorme verbe-
tering van de SA!

Doorsturen foto’s door verkenners. Een an-
dere behoefte die er bij 11AMB leefde was 
om foto’s die zij hadden gemaakt in het 
voorterrein met waardevolle inlichtingen 
z.s.m. beschikbaar te hebben in de CP. Dat 
werd nu gerealiseerd door het project ‘sen-
sor-to-effector’ dat zich bezig houdt met het 
koppelen van sensoren aan een effector in 
dit geval de JISTARC-module. Een van de 
sensoren was de waarnemingskop van de 
Fennek.  Twee voertuigen zijn ingezet ter 
ondersteuning van de JISTARC-module van 
11 AMB en stuurden continu foto’s van be-
langrijke objecten naar ‘achteren’ toe. Niet 
alleen de gebruikers in de Fennek waren 
enthousiast over dit eenvoudige middel, ook 
JISTASRC had er een belangrijke tool bij 
voor hun analyses.

StaP naar behOefteStelling
Bovengenoemde experimenten moesten de 
SA van de brigadestaf en eenheden drastisch 
verbeteren en hebben dat ook gedaan. Maar 
het waren ‘slechts’ experimenten. Aange-
toond is dat e.e.a. kan werken, ook binnen 
de veiligheidsrichtlijnen van de beveiligings-
autoriteit. Om de stap te maken naar de 
behoeftestelling is dit vooral een aangele-
genheid van de operationele commandant. 
Hij kan naar aanleiding van wat hij heeft 
gezien een nauwkeurige behoeftestelling 
indienen bij zijn operationele commando die 
het vandaar oppakt. Om ook beleidsmakers 
en kenniscentra te overtuigen was het van 
belang ook hen te informeren over derge-
lijke ontwikkelingen en werd een bezoekers-
dag georganiseerd. 

bezOekerSdag
Op 25 september vond deze bezoekersdag 
plaats en waren vele functionarissen uitge-
nodigd binnen de krijgsmacht die zich bezig 

de aanvraagprocedure, maar i.p.v. een UAV 
stijgt er een vliegtuigje op die de beelden 
maakt en naar het grondstation stuurt. In 
dit geval stond dit grondstation bij de JIS-
TARC-module van de brigade-CP. Zij ont-
vingen de beelden voor verdere analyse. 
Tevens kon het signaal rechtstreeks worden 
doorgestuurd naar het JOC voor het perso-
neel om mee te kijken met een actie. Er 
werden twee vliegtuigjes ingezet. Eén van 
het bedrijf AEC dat een vliegtuigje met 
Predator-camera inzette ter ondersteuning 
van special forces operaties en één voor 11 
AMB dat een vliegtuigje inzette van het be-
drijf Vigilance met een ‘Scan Eagle’-camera, 
de UAV die op dit moment ook wordt in-
gezet bij anti-piraterijmissies. Naast het in-
brengen van UAV-beelden naar grondeen-
heden, werd ook geëxperimenteerd met het  

versturen van de UAV-beelden naar een 
Chinook, zodat ook tijdens het invliegen het 
personeel via laptops op de hoogte werd 
gehouden van de situatie op het aanvalsdoel 
door de SUAV die daar boven vloog. Deze 
optie werd zowel voor het KCT als 11 AMB 
toegepast. De meningen bij beide eenheden 

bereik van dit signaal erg belangrijk. Het 
resultaat was ernaar. Ondanks het sterk geac-
cidenteerde terrein in het Rhöngebirge met 
alle gevolgen voor de verbindingen, werd 
een bereik gehaald van 47 km van de staf 
naar de zeppelin. Een zelfde bereik naar de 
andere zijde van de ballon zou dus een ver-
groting betekenen van circa 15 km naar circa 
100 km. Het moge duidelijk zijn dat een 
dergelijk middel van harte werd ondersteund 
door de gebruikers.

Aerostat security. Een ballon van kleiner 
formaat, die tot op 60 meter boven de CP 
kan worden gehangen en beladen was met 
een gevoelige IR-camera met in- en uit-
zoomfunctie ter ondersteuning van de be-
waking van de compound. De Nationale 
Reserve leverde de bewaking en was bijzon-

der te spreken over deze extra tool. Bewe-
gingen van personeel rondom de compound 
waren zowel bij dag als nacht uitstekend te 
volgen, waardoor het wachtpersoneel tijdig 
werd geïnformeerd over verdachte activitei-
ten. 
Jchat. Chat is bijna niet meer weg te denken 
uit het berichtenverkeer. Grote voordeel 
boven voice is dat alle informatie in Jchat 
wordt gelogd en is na te trekken. Tevens 
kunnen hele communities meekijken/
meechatten waarop deze gemeenschap ge-
lijktijdig is geïnformeerd. Chat van 1GNC 
naar de brigadestaf werd al uitgevoerd, maar 
van brigade naar haar bataljons was nieuw. 
Helaas kwam dit systeem niet voldoende uit 
de verf, omdat 11 AMB pas erg laat de ge-
legenheid vond het systeem in te richten met 
chatrooms. Toen dit eenmaal was gereali-
seerd, was het enthousiasme groot.

Surrogate UAV (SUAV). De UAVs mogen 
in de meeste gebieden (nog) niet vliegen. 
Om toch te trainen met deze middelen kun-
nen zogenaamde SUAVs worden gebruikt. 
Dit zijn vliegtuigjes die dezelfde camerakop 
dragen van een UAV. De eenheid beoefent 

400 meter boven het maaiveld hing de zeppelin-relay.

Een remote video terminal waarop de commandant de UAV-beelden ontving.
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ELIAS, het systeem dat ISIS en BMS vanaf 
2014 gaat vervangen. Daarna ging het gezel-
schap naar Staf 11 AMB die het gezelschap 
informeerde over de tactische situatie en de 
meerwaarde van alle experimenten liet zien 
tijdens een rondleiding door de compound.

tOekOmSt/cOncePt
De intentie van Defensie is om door te gaan 
met experimenten als in PN. Innovatie is 
immers één van de drie speerpunten van de 
Commandant der Strijdkrachten en ook 
Commandant Landstrijdkrachten heeft in-
dustrie en innovatie als belangrijke punten 
op zijn agenda staan. Volgend jaar gaat de 
DMO in verband met de bezuinigingsope-
ratie wederom op de schop. Positieve spin 
off van de reorganisatie is het samengaan van 
diverse informatievoorzieningsorganisaties 
in het Joint Informatievoorzieningscom-
mando (JIVC). Deze eenheid heeft o.a. een 
afdeling Kennis, Innovatie, Experimenten 
en Simulatie (KIXS) onder zijn vleugels die 
dit zal oppakken. De volgende PN staat met 
potlood gepland ter ondersteuning van de 
Joint oefening Dutch Bison in februari 2014. 
Dat wil niet zeggen dat er tot die tijd wordt 
stilgezeten. Niet alleen zal vanaf het voorjaar 
de werkzaamheden moeten worden opge-
pakt, ook komt er een battlelab ter beschik-
king bij het C2SC die min of meer op con-
tinubasis kleinschalig experimenten kan 
uitvoeren.

houden met het kennisgebied NEC. Het 
betrof afvaardigingen van alle operationele 
commando’s, bestuursstaf, DMO, C2 Cen-
tre of Excellence, Operationele Comman-
do’s en kenniscentra. Ook was er een grote 
Duitse delegatie aanwezig uit diverse delen 
van de Duitse krijgsmacht en een vertegen-
woordiger uit België en Noorwegen. In 
totaal reageerden meer dan tachtig bezoe-
kers positief op de uitnodiging. Ze kregen 
een presentatie over de opzet, doelstellingen 
en resultaten van PN. Daarna werden drie 
demonstraties verzorgd. Er was een demo 
van het project ‘sensor-to-effector’ waarin 
via het systeem Hyperion en met een ad hoc 
router drie sensoren succesvol werden ont-
sloten. Het maken van foto’s met de waar-
nemingskijker op de Fennek (zogenaamde 
BAA-kop) werd, zoals hierboven aangege-
ven, al toegepast in de oefening. Daarnaast 
werd getoond dat het ook mogelijk is de 
Squire-radar en een Kylmar-camera te ont-
sluiten via Hyperion en de beschikbare ge-
gevens door te sturen naar de JISTARC-
module. De tweede demo was de koppeling 
van het battlefieldmanagementsysteem 
(BMS) van het Korps Mariniers (NIMCIS) 
aan het BMS van de CLAS. Het was een paar 
dagen voor de demo gelukt de informatie 
over te sturen van het ene systeem naar het 
andere.  Interoperabiliteit, één van de be-
langrijkste voorwaarden om genetwerkt op 
te treden, is voor deze niveaus experimenteel 
geslaagd. Verder was er ook een demo van 

De commandantenpost

De beste situational awareness is mis-
schien het beste uit te leggen aan de hand 
van de oudste gevechtssimulatie ter we-
reld: het schaakbord. Hier ziet een speler 
al zijn eigen troepen (witte stukken) en 
die van de tegenstander (zwarte stukken), 
inclusief het terrein vertegenwoordigd 
door het schaakbord. De doctrine van de 
opponent weet men als men zijn tegen-
stander achter het bord beter bestudeert 
en zijn zienswijze leert kennen. Ook de 
mentale factor wordt inzichtelijk als de 
uiterlijke gemoedstoestand van de tegen-
stander kan worden doorgrond. Dit is de 
meest optimale SA die we hopen in de 
toekomst enigszins te kunnen benade-
ren. Tijdens  de eerste air-assaultactie kon 
de staf op het JCOP de C-130 met para’s 
en de heli’s volgen. Via de UAV-monitor 
zag C-12 Infbat zijn eigen helikopters, 
waar ook hij in zat, landen. Tevens zag 
hij waar zijn tegenstanders naartoe vluch-
ten om dekking te zoeken. Via de moni-
tor van de blue force tracker was hij in 
staat zijn eigen eenheden te volgen, waar-
door hij beter met zijn voice-verbinding 
leiding kon geven. De situatie op het 
schaakbord wordt hierdoor al angstvallig 
benaderd. C-12 Infbat verzuchtte: als we 
deze spullen na deze oefening kwijt zijn, 
vallen we weer terug in de ‘Middeleeu-
wen’…


