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Majoor Dennis van de Braak, stafofficier Interoperabiliteit bij Staf CLAS/Dir M&D/IV&CIS

Tijdens de oefening BISON DRAWSKO 2017 in Polen was
ik op bezoek bij C-45 Pantserinfanteriebataljon (PIB) op
het moment dat hij met zijn CV-90 pantservoertuig naar de
voorste eenheden was gereden. Met zijn onder bevel gesteld Duitse tankpeloton had hij geen (radio)contact. Interoperabiliteit werd in zijn meest basale vorm bereikt doordat
de commandant van het Duitse tankpeloton op en neer
rende van Leopard-2 tank naar de CV-90 van C-45 PIB voor
iedere update en order… In dit artikel wil ik u meenemen
in de problematiek van interoperabiliteit in het mobiele domein en de stand van zaken om dit op te lossen. Door lange
termijnvisie te hebben - ontstaan ook de ideeën voor korte
termijn. De te ondernemen stappen en experimenten die volgen kunnen aanleiding zijn voor vervolgartikelen in Intercom
of op symposia. Tijd om antwoord te geven op de centrale
vraag: ‘Hoe gaan we in het mobiele domein technisch interoperabel worden met onze (strategische) partners?’
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Wat is het probleem?
Om het interoperabiliteitsprobleem uit te leggen zal ik het toelichten vanuit een aantal verschillende invalshoeken.

Internationale samenwerking
Internationale samenwerking is voor Nederland niet nieuw.
Al langer bestaan er verschillende internationale samenwerkingsverbanden in alle krijgsmachtdelen met als voorbeeld
het Duits-Nederlands Hoofdkwartier in Münster sinds 1995.
Defensie richt zich bij de bilaterale samenwerking op een beperkt aantal strategische partners. Dat zijn in de eerste plaats
België (met Luxemburg) en Duitsland. Daarnaast blijft Defensie
nauw samenwerken met Frankrijk, Noorwegen, het Verenigd
Koninkrijk en de Verenigde Staten. Onder het NAVO-concept
smart-defence ontstaan er steeds meer initiatieven die niet alleen economisch voordeel bieden maar ook leiden tot behoud
van kennis en middelen.
In diverse ad-hoc samenwerkingsactiviteiten zoals de Very
High Readiness Joint Taskforce (VJTF) in het kader van de Nato
Response Force (NRF), de European Battlegroup (EUBG), de
enhanced Forward Presence (eFP), maar ook missies zoals
Capability Building Mission Iraq (CBMI) hebben we te maken
met wisselende nationaliteiten en verschillende niveaus (integrerende eenheidsgrootte) van samenwerking. Vaak is er ook
sprake van politieke invloed als het gaat om deelname van een
land, ik noem het maar het plaatsen van de vlag in de order
of battle (orbat). De eFP is daar een mooi voorbeeld van met
het uitbrengen van multinationale battlegroups op de oostflank
van het NAVO-grondgebied. Het beleid van CLAS hierin is om
deel te nemen onder een (of meerdere) strategische partner(s),
Duitsland in dit geval.
Waar zit het probleem dan in relatie tot interoperabiliteit? Het
antwoord zit vooral in wisselende nationaliteiten en verschillende niveaus van samenwerking. Als voorbeeld: een compagnie
onder Duits bevel in de eFP, een Belgisch bataljon onder bevel
in de EUBG en een Nederlands peloton onder Luxemburgs
bevel in de VJTF.
Naast deze wisselende vormen van samenwerking kent het
CLAS recent ook twee permanente samenwerkingsverbanden
die zijn uitgemond in een diepere integratie: 11 AMB onder de
Division Schnelle Kräfte (DSK) en 43 Mechbrig onder 1 (DEU)
Panzerdivisie. Deze laatste heeft daarbij ook het DEU 414
Panzer-bataljon onder bevel gekregen met daarin een NLD
Tankcompagnie.
Internationale samenwerking ten top dus, met als gevolg interoperabiliteitsproblematiek op al deze niveaus en meer. Maar
voordat ik hierop verder ga, eerst wat andere aspecten.

Digitalisering van het tactisch optreden
Met de intrede van het Battlefield Management Systeem (BMS)
tot op voertuigniveau zijn mogelijkheden tot communiceren en
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informeren naast spraak (voice) flink uitgebreid. M.n. het positie-update systeem eigen troepen, de zogenaamde Blue Force
Tracking (BFT), laat een enorme meerwaarde zien in het tactisch optreden. (Vijand-)meldingen worden vervolmaakt door
ze na de voice-contactmelding te digitaliseren en te visualiseren. De digitalisering van rapporten, orders, meldingen en
positie-informatie en deze te presenteren in een overzicht zoals ELIAS dat biedt, verschaft de commandant de situationele
awareness om beter en sneller te kunnen besluiten.
Hij kan hiermee informatie gestuurd optreden (IGO). Wanneer
we dit sneller doen dan onze opponent zijn we informatie-dominant en dat verhoogt onze gevechtswaarde. Kortom, de
intrede van BMS met software als ELIAS is onlosmakelijk verbonden met de verdere ontwikkeling van de tactische omgeving, het genetwerkt optreden. Nederland is hierin redelijk ver
ontwikkeld, terwijl de meeste landen om ons heen met een
inhaalslag bezig zijn.
De relatie tot interoperabiliteit? Ieder land volgt zijn eigen (industriële) spoor en er zijn nog weinig ontwikkelingen om (beperkt) informatie uit te kunnen wisselen.
Het gaat m.i. nog jaren duren om hier internationale afstemming en ontwikkeling in te krijgen die leiden tot seamless delen van informatie in de tactische omgeving. Op het gebied
van connectiviteit, de oude Combat Net Radio (CNR) zijn er
wel ontwikkelingen. Maar ook hier spelen industriële belangen
een grote rol, die de weg vertragen naar interoperabiliteit. De
NATO wacht af en kijkt hoe Framework Nations zoals Frankrijk
en Duitsland het voortouw nemen bij het vinden van een oplossing. Ik verwacht dat die oplossing in de nabije toekomst
beschikbaar komt, zodat de CNR een rol kan blijven spelen in
de basisfunctionaliteit van de toekomst.

Paradigmaverschuiving
De afgelopen jaren heeft er binnen de NATO een paradigmaverschuiving plaatsgevonden van stabilisation operations
(stabops) naar combat operations (combatops). Voor het
landoptreden is dit verschil behoorlijk groot. De verschillen
zitten in de te verwachten gebruiksomstandigheden. Om wat
voorbeelden te noemen: de absentie van of uitgeschakelde
civiele systemen/netwerken, de benodigde redundantie door
een verhoogde kans op uitschakeling, de (verhoogde) snelheid
van het moderne gevecht.
Ondanks de te verwachten degradatie van systemen kent de
tactische omgeving een steeds grotere vraag naar bandbreedte. Het delen van positie-informatie, foto’s (stills) en video’s (full
motion video FMV), planning, geografische informatie, enz. De
paradigmaverschuiving, gebruiksomstandigheden en gebruikerseisen zorgen voor hernieuwde eisen voor C4I-middelen
die dan ook nog interoperabel ingezet moeten worden.
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optreden in een vooraf gedefinieerde
organisatievorm of een ad-hoc samengestelde eenheid.

Figuur 1: CIS-interoperability model

Het gevecht van verbonden
wapens op het laagste niveau,
het team
Een opsomming uit Handboek Militaire Begrippen Land: Team. Een voor
de uitvoering van een opdracht geformeerde eenheid van compagniesgrootte, bestaande uit pantserinfanterie- en
tankpelotons dan wel antitankpelotons
veelal voorzien van eigen combat support-elementen. Ook wanneer er niet
vooraf een organisatieverband is gede-

finieerd zoals het team, kan bijvoorbeeld
een tankpeloton niet altijd zelfstandig
optreden. In een denkbeeldige situatie
zou een tankpeloton dat de opdracht
heeft een vijandelijke hindernis te doorbreken de behoefte hebben aan: een
geniegroep om de hindernis te ontmantelen, een pantserinfanteriegroep voor
beveiliging tegen vijandelijke infanterie
en waarnemers om een rookgordijn te
laten leggen.
In dit voorbeeld wil ik duidelijk maken
dat manoeuvre-elementen altijd samen

Deze manoeuvre-elementen zijn INF
(infanterie), CAV (cavalerie), GN (genie)
en FS (fire support). Omdat ze samen
optreden in het gebied direct op de vijandelijke opponent, is de uitwisseling
van informatie (bevelvoering via voice,
positie-informatie met BFT, situatierapporten, etc.) van cruciaal belang
voor deze samenwerking. Het internationaliseren van één van deze elementen creëert al interoperabiliteitsproblemen op een (laag) niveau waar geen
fouttolerantie bestaat omdat dit direct
dodelijk kan zijn.
Een veel gemaakte fout in deze is dat
de initiële orbat nog niets zegt over alle
organisatievormen die voorkomen in
een operatie.
In de Nederlandse doctrine kunnen
teams voor iedere operatie gewijzigd
worden in samenstelling. Bij (internationale) onderbevelstelling is dit een
belangrijk aspect om in het kader
van interoperabiliteit rekening mee te
houden. Het vraagt vooral om flexibiliteit van C2-systemen.

Figuur 2: Samenhang MMC4I ontwikkeling

intercom | jaargang 46 | 1

51

o p e r at i o n e e l
Modellering van interoperabiliteit
Met interoperabiliteit in dit artikel doel ik eigenlijk op technische interoperabiliteit. Dit impliceert dat er meer is. In het
model van figuur 1 probeer ik dat duidelijk te maken. Een voorbeeld uit dit model laat zien dat het gebruiken van dezelfde
radio of het afstemmen op dezelfde frequentie, zodat technisch spraak mogelijk is, wel technische maar geen volledige
interoperabiliteit genereert. Er zijn ook afspraken nodig over
de te gebruiken taal, de radiotelefonieprocedure, de wijze van
rapporteren, het planningsproces (DMP), de procedure in het
gebruik van dit communicatiemiddel. En als alles dan geregeld
is, is er ook nog culturele interoperabiliteit wat wellicht voor
andere interpretaties en verschillen van inzicht en daarmee
handeling kan leiden. Interoperabiliteit moet dan ook getraind
worden en is zeker niet alleen een technische uitdaging voor
alleen de verbindelaar!

DE LANGETERMIJNVISIE
De visie van CLAS
Teneinde alle vormen van inzet te ondersteunen heeft het
CLAS behoefte aan een adequate mix van C4I-systemen die
interoperabel, betaalbaar, beveiligd en eenvoudig te beheren
is. Deze mix is gebaseerd op een combinatie van zowel militaire – als civiele technologie.

Figuur 3
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In figuur 2 wordt duidelijk gemaakt dat we het probleem aanpakken met een visie die wordt uitgewerkt in een roadmap
Militaire mobiele C4I (MMC4I). De visie op interoperabiliteit zal
worden toegevoegd aan deze roadmap. Het is de basis voor
de behoeften van CLAS om de verwerving en ontwikkeling te
starten in een joint traject Tactische Draadloze Communicatie
(TDC). In de totstandkoming van de ontwikkeling van de visie
op interoperabiliteit, besloot ik om een concept te tekenen van
hoe het mobiele domein zich over tien jaar kan hebben ontwikkeld. Een beeld hiervan geeft richting aan ontwikkelingen
die nu gestart moeten worden om daar te komen. Vooral om
de discussie te starten heb ik in figuur 3 al keuzes gemaakt.
Figuur 4 laat het concept in een model-weergave (afgeleid van
model kol vd Pol) zien.
De figuren zijn redelijk zelf verklarend, maar het ontwerp komt
kortweg op het volgende neer. Uitgangspunt is een gemeenschappelijk netwerk (een soort black network) waarop data
uitgewisseld kan worden. Dit gemeenschappelijke netwerk
wordt in de basis gevormd door een CNR (Software Defined
Radio, SDR) die aan de militaire robuuste standaard voldoet
(milspec) en ad-hoc kan kiezen uit een ander beschikbaar
transmissiemiddel zoals diverse civiele netwerken. Interoperabiliteit met een militaire partner kan in eerste instantie gezocht
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Figuur 4
worden in de gemeenschappelijkheid
van de waveform in de SDR. Een alternatief, voor bijvoorbeeld civiele autoriteiten, kan gevonden worden in de
additionele civiele netwerken. Applicaties ( Chat, NLD ELIAS, DEU FISH, etc.)
wisselen informatie uit via gateways die
gebouwd zijn op applicatieniveau. Omdat er internationale (common en open)
standaarden zijn afgesproken is dit mogelijk. Het concept is overeengekomen
in de FMN-community en ondersteunt
het federeren van netwerken. Doordat
processen in de tactische omgeving
internationaal zijn afgestemd door operationele gebruikers, is het digitaliseren
van deze koppeling nog slechts een
technische handeling. Het rubriceringsniveau is RESTRICTED. Tot zover de
blik in de toekomst.
Uiteindelijk is het ontwerp geen rocket
science en naar mijn idee een logisch
vervolg van de huidige ontwikkelingen.
Het hebben van een visie geeft nu ook
richting aan technische ontwerpen die
keuzes bepalen die in de nabije toekomst al gemaakt moeten worden. Bijvoorbeeld de keuze van de opvolgende radio en aan welke specificaties die

Figuur 5
moet gaan voldoen. Of hoe we crypto-ontwikkeling richting moeten geven.
De conceptuele tekening, onderdeel
van de visie, moet de start zijn van de
ontwikkeling van een technische architectuur, gemaakt door onze eigen JIVC.
Duidelijk wordt ook dat het hier niet
slechts gaat om een vervangingstraject
van de huidige radio’s maar het concept
om in het mobiele domein, tactisch en
interoperabel te kunnen communiceren.
In de landen om ons heen zijn hiertoe
programma’s gestart zoals MOTAKO
DEU, CONTACT FRA en MORPHEUS

GBR. De roep om een nationaal programma dat het mobiele domein in
scope heeft, zoals het beoogd programma FOXTROT (figuur 5), wordt
steeds groter en zou goed op zijn plaats
zijn. Alle activiteiten die nu plaatsvinden
in het mobiele domein, van MMC4I inclusief interoperabiliteit en TDC tot het
implementeren van hoog mobiele commandoposten, zouden verenigd kunnen
worden in dit programma met focus.
Daar waar het CLAS zich richt op strategische partners als Duitsland en België
zijn onze mariniers meer verankerd in
een samenwerkingsverband met GBR,
de Joint Expeditionary Force (JEF).
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Figuur 6: Korte termijn oplossing
De Luchtmacht zoekt met radio’s meer de mogelijkheid tot
grond-luchtsamenwerking. Zo liggen de belangen nogal uit elkaar en moet hier een weloverwogen keuze worden gemaakt
in het verwervingstraject. Een keuze tot meerdere trajecten
met verschillende hardware, is ook een optie en bepaalt de
keuze voor de waveform de interoperabiliteit

De kortetermijn visie
Door een langetermijnvisie te hebben, kunnen kortetermijnontwikkelingen om (basale) interoperabiliteit te generen hierop
aangepast worden. Ik zal dat met figuur 6 verduidelijken.
De tekening laat een mogelijk ontwerp zien van een tijdelijke
oplossing en wat de start kan zijn van een experiment (bijvoorbeeld in de komende PURPLE NECTAR oefening). In dit geval wordt het gemeenschappelijk netwerk gevormd door een
civiele UHF-radio. Door te onderzoeken of met software een
routering kan worden toegepast, kan het als Mobile Ad-hoc
Network (MANET) ingezet worden.
Uitbreiding met componenten uit het project Longe Range
Communication (LRC) en ad-hoc routing geven de oplossing
meer transmissiemogelijkheden. Zoals gezegd, slechts een
idee dat volledig getest moet worden. Door de focus te hebben op het genereren van een gemeenschappelijk netwerk
(dat uiteindelijk in de lange termijn past) zal dit de ontwikkeling
van applicaties-gateways alleen maar helpen.
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Deze gateways hebben een veel grotere kans op maturity wanneer ze al veelvuldig getest en verbeterd zijn. Met de komst
van een gemeenschappelijk netwerk volgens het design van
de lange termijn, wordt er dan aanzienlijk tijd bespaard.
Een ander middel dat gezien kan worden als een tijdelijke oplossing, totdat een structurele oplossing is ontwikkeld, is een
Tactical Voice Bridge (TVB). Simpel gezegd koppelt het beide
audio-uitgangen van twee verschillende radio’s aan elkaar en
ook het Push-To-Talk mechanisme. Dit is een simpele wijze
om snel interoperabiliteit op voice te genereren. De TVB van
het bedrijf Resilience is besteld en wordt dit jaar geleverd.

Interoperabiliteit in de tactische opgeving
op dit moment
Binnen 43 Gemechaniseerde brigade is er een afgesproken
procedure om interoperabiliteit te genereren met Duitse eenheden. Met name in het oefenterrein GUZ in Duitsland wordt
naast certificering ook de toevoeging van – en omgaan met
– het tankoptreden beoefend sinds Nederland deze capaciteit
niet meer heeft. De procedure is eenvoudig en er hoeft alleen
maar op voice gekoppeld te worden. Duitsland heeft nog geen
digitalisering of andere services in haar tactische omgeving.
Het (Bat)conet omzetten naar de single channel analoog (FFA)
is geen optie.
Om BMS werkend te houden is MUX channel randvoorwaardelijk, dus wordt het signaal eerst gerelayeerd naar analoog
waarop vervolgens de Duitse eenheid kan aanklikken. Een vrij
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“Langs deze
weg kunnen we
dan experimenten
starten om oplossingen te vinden
voor een probleem
dat nu actueel is...”

secure klus dit relayeren om zoveel mogelijk storing (interferentie) te voorkomen. Deze werkwijze is ook toegepast
in de oefening BISON DRAWSKO in
Polen. Bijkomstig nadeel is dat het (Bat)
Conet daarmee onbeveiligd wordt omdat vercijfering alleen in digitale channels kan. Toepassing van codewoorden en gebruik van Bezugs-punkten of
PAPA-ZULU (PZ)-codering wordt weer
valide.
De onderbevelstelling van 414 PzBn
bij 43 Mechbrig en integratie van een
van haar tank-compagnieën in de VJTF
2019 dwingen tot andere keuzes. Wetende dat het hier een van de manoeuvre-elementen (zie probleemstelling)
betrof was er dus een interoperabiliteitsprobleem op het laagste niveau.
In overleg met Duitsland is gekozen
voor de inbouw van Nederlandse C4I
middelen. Met deze oplossing behoudt 43 Mechbrig haar voorsprong in
de ontwikkeling naar een genetwerkte
informatie-uitwisseling, boet het niet
in aan gevechtskracht en kan het
flexibel haar taakorganisatie (team) aannemen. 43 Mechbrig blijft hiermee een
credible force.

Afsluitend
Hoe gaan we in het mobiele domein
technisch interoperabel worden met
onze (strategische) partners?
Door voortdurend helder te communiceren met alle betrokken partijen zoeken we de juiste aandacht voor dit immense probleem. Het hebben van een
heldere visie waarin duidelijk keuzes zijn
gemaakt, zoals de keuze voor welke
strategische partner, geeft aanleiding
om een toekomstig ontwerp op te stellen. Langs deze weg kunnen we dan
experimenten starten om oplossingen
te vinden voor een probleem dat nu actueel is en snel moet worden opgelost.
Interoperabiliteit beneden het bataljonsniveau met een eenheid die in
combatops moet kunnen functioneren,
vraagt om een andere oplossing.
Die oplossing wordt toegepast bij de integratie van de Duitse Tkcie in het (NLD)
VJTF-bataljon van 2019 en op termijn
de integratie van 414 PzBn in 43 Mechbrig. De enige verstandige manier op
dit moment is het gebruik van dezelfde
C4I-middelen.
Het is ook nodig om de discussie te
starten tot op welk niveau geïntegreerd
optreden verstandig is, aan de hand van
het voorbeeld met de manoeuvre-ele-

menten. Hier speelt echter een duidelijke politieke invloed, en moeten we duidelijk maken wat we wel en niet kunnen
of waar we extra risico’s nemen.
Ik hoop u met dit artikel voldoende geïnformeerd te hebben over waar het
CLAS nu staat in de ontwikkeling van
interoperabiliteit in de tactische omgeving. Dit is een van de prioriteiten van
C-LAS en heeft zijn volle aandacht.
Omdat we samen met het Joint IT Command (JIVC) nog in een fase van conceptuele ontwikkeling verkeren, sta ik
open voor iedere discussie die bijdraagt
aan deze visie. Graag zelfs!

Majoor Dennis van de Braak was
al in zijn functie Hoofd G6 van 43
Gemechaniseerde brigade betrokken bij het onderwerp interoperabiliteit. Sinds 1 december
2016 is hij geplaatst bij Staf
CLAS/Dir M&D/IV&CIS als stafofficier Interoperabiliteit. Een nieuwe
functie die bij moet dragen aan
oplossingen voor het interoperabiliteitsprobleem van het Commando Landstrijdkrachten (CLAS)
met haar strategische partners.
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