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Fotografie: kap b.d. Harry Buitendam

Zonder informatie en communicatie is elke slag bij voorbaat verloren. Dat is niet handig voor een krijgsmacht.
Strevend naar de dominante positie in het informatiedomein, richtte de Koninklijke Landmacht op 14 februari
2018 het Command & Control-ondersteuningscommando (C2OstCo) op. Dat gebeurde op de Generaal-majoor
Kootkazerne in Stroe. Kennis, opleidingen en operationele capaciteiten op het vlak van informatie en
communicatie zijn straks niet langer ondergebracht bij
verschillende onderdelen, maar onder een dak.
Het hoge tempo van de technologische vooruitgang vraagt
om doorlopende ontwikkeling en een snelle vertaling naar de
praktijk. Dat kan nu met het C2OstCo.
Commandant kolonel Erik Buskens vindt samenwerking tussen het kenniscentrum, de school en de uitvoerende eenheden enerzijds en externe partijen anderzijds uiterst belangrijk.
“Het inrichten van kennismanagement en het sneller kunnen
reageren op technologische of operationele ontwikkelingen
zijn onderwerpen die we met de industrie moeten oppakken.
Zonder externe organisaties kunnen we deze snelle ontwikkelingen niet volgen en benutten voor de landmacht en de
andere krijgsmachtonderdelen. Samenwerking is een belangrijke factor voor het succes van onze nieuwe eenheid.”
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PC LAS genm Kees Matthijssen belast kol Erik Buskens met
het Commando over het C2OstCo

Command & Control
C2 staat voor Command en Control en betreft het aansturen
van een militaire operatie. Het C2OstCo ondersteunt dit met
operationele informatietechnologie, zoals het Titaan-netwerk,
satellietcommunicatie en radiosystemen. Het commando beheert ook ondersteunende systemen voor commandovoering
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De vaandelwacht van het Regiment meldt zich bij paradecommandant

Lkol van Dijk draagt het regimentsvaandel over aan

lkol Fred Koppenjan

kol Buskens

zoals ELIAS en het Battlefield Management Systeem (BMS). Bovendien verzorgt het C2OstCo alle opleidingen en
kennisproducten op dit vlak. Bij inzet en
oefeningen ondersteunen zij naast de
landmacht ook de andere krijgsmachtdelen en de joint inzet daarvan.
101 Communicatie en Informatiesystemen (CIS-) Bataljon, de School Verbindingsdienst en het Kenniscentrum
vormden samen de basis voor de

nieuwe eenheid. Ook worden binnenkort andere landmachteenheden, zoals brigades en het CIS-Bataljon van
het Duits-Nederlandse Legerkorpshoofdkwartier, op dit gebied versterkt.
De nieuwe eenheid krijgt op termijn
Legerplaats Stroe als thuisbasis. Voorlopig zijn verschillende onderdelen van
de nieuwe eenheid nog over kazernes
in het land verspreid.

Aansluitend aan de oprichting van het
C2OstCo is met de overdracht van het
regimentsvaandel het commando over
het Regiment Verbindingstroepen door
lkol Albert van Dijk overgedragen aan
kol Eric Buskens.
De leidende rol van het C2OstCo voor
alle verbindelaren is hiermee extra onderstreept.
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