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Voorwoord

Voor u ligt de ‘Visie van de Landmacht’, waarmee de Landmacht de stap 
naar de toekomst zet. Het is geschreven voor iedereen die zich met onze 
veiligheid bezighoudt en is bedoeld om de dialoog over de toekomst van 
ons veiligheidsapparaat te stimuleren.

De wereld om ons heen verandert razendsnel, dat heeft ook gevolgen 
voor de Landmacht. Denk hierbij aan technologische ontwikkelingen 
waardoor het landoptreden fundamenteel gaat veranderen en aan 
de toenemende verbondenheid tussen nationale en internationale 
veiligheid. Daarnaast dienen nieuwe dreigingen zich aan en keren 
oude terug. Zo was de bescherming van het eigen en NAVO-
bondgenootschappelijke grondgebied de afgelopen jaren op de 
achtergrond geraakt, maar heeft deze taak de laatste jaren weer aan 
belang gewonnen. In tegenstelling tot onze recente missies geldt er voor 
betrokkenheid in deze taak geen keuzevrijheid: als het nodig is, moet de 
Landmacht er staan. 

Om ook in de toekomst beslissend te kunnen zijn, moet de 
Landmacht in staat zijn om mee te bewegen met de snelheid 
en de onvoorspelbaarheid van veranderingen. Niet alleen de 
veiligheidssituatie is onzeker, ook veranderingen op het gebied van 
klimaat, energieschaarste, de bevolkingssamenstelling en economische 
stabiliteit vergroten de onvoorspelbaarheid van de toekomst. Dit alles 
heeft ingrijpende gevolgen voor onze organisatie en voor de wijze 
waarop we werken. Om als Landmacht te kunnen blijven beschermen 
wat ons allemaal dierbaar is, moeten we een aantal zaken ingrijpend
veranderen.

In de Defensienota 2018 is de aanzet gegeven voor de lange lijnen 
van ontwikkeling voor de Krijgsmacht. Wat betekent dat voor de 
Landmacht? Welke veranderingen zijn er nog meer nodig? En hoe voeren 
we deze uit? Als vervolg op de Defensienota beschrijft deze visie hoe
wij onze rol in het veiligheidsdomein in de toekomst zien en wat onze
weg daarnaartoe is.

Leo Beulen
Luitenant-generaal
Commandant Landstrijdkrachten

‘ Om ook in de toekomst 
beslissend te kunnen zijn, moet 
de Landmacht in staat zijn om 
mee te bewegen met de snelheid 
en de onvoorspelbaarheid van 
veranderingen.'



Wat we willen zijn

Goed getrainde mensen, 
hoogwaardige technologie en 
slagvaardige concepten

De verbinding van mens en 
technologie staat centraal 

Onze visie is een Landmacht die in 
staat is om de inzet te leveren die 
van ons gevraagd wordt, onder elke 
omstandigheid. Nederland moet op 
haar Landmacht kunnen vertrouwen. 
Een geloofwaardige bijdrage aan de 
bescherming van Nederland en het 
NAVO-grondgebied vereist een Landmacht 
die, als het nodig is, kan vechten in het 
hoogste deel van het geweldsspectrum. De 
Landmacht moet tevens in staat zijn om 
samen met bondgenoten bij te dragen aan 
confl ictpreventie, stabiliteit en nationale 
veiligheid. Dit doet de Landmacht met 
goed getrainde mensen, hoogwaardige 
technologie en vanuit slagvaardige 
operationele concepten. 

De kracht van de Landmacht is de mens
en het feit dat we altijd optreden 
tussen mensen. Hierdoor zijn we in staat
om te begrijpen wat er daadwerkelijk
speelt, om gedrag van mensen blijvend
te beïnvloeden en om mensen het gevoel
te geven dat ze veilig zijn. Naast onze 
onmisbare mensen kan de Landmacht van 
de toekomst niet zonder hoogwaardige 
technologie. Technologie ontwikkelt 
zeer snel en heeft  grote impact op het 
gevechtsveld. Bovendien is technologische 
vernieuwing vereist, bijvoorbeeld als 
er door schaarste op de arbeidsmarkt 
onbemande systemen nodig zijn om taken 
van mensen over te nemen. De verbinding 
van mens en technologie staat 
centraal in de doorontwikkeling van de 
Landmacht. Dit betekent een toenemende 
integratie van mens en technologie, 
meer investeringen in technologisch 
hoogwaardige systemen en snellere 
opname van technologische toepassingen 
in operationele concepten. 

The four core strengths for the 
Netherlands are:

•  Size: the Netherlands is suffi  ciently 
small to be agile, yet large enough 
to create suffi  cient mass and make a 
diff erence;

•  Technologically advanced: the Dutch 
economy and knowledge landscape is 
geared toward generating high-quality 
solutions;

•  Multi- and transdisciplinary: the 
Dutch connect relatively easily across 
diff erent disciplines and institutional 
stovepipes to create crossover and/or 
integrated innovations;

•  Connected: the Netherlands is one of 
the most globally connected countries 
and is widely considered a worthwhile 
cooperation partner.

The Hague Centre for 
Strategic Studies, Playing to 
your Strengths. A Diff erent 
Perspective on Future Capabilities 
for the Royal Netherlands 
Army (2018).



De kern van 
onze visie
De mens voert het gevecht, de technologie 

vermenigvuldigt de gevechtskracht en met operationele 

concepten wordt dat gevecht georganiseerd. Om dit 

ook in de toekomst te kunnen garanderen, vergroot de 

Landmacht het adaptief vermogen, intensiveren we 

de samenwerking met nationale en internationale 

partners, versterken we de verbinding van mensen en 

technologie en investeren we zowel in het gevecht over 

lange afstanden als in het optreden in stedelijk gebied. 



Verbonden in 
vertrouwen;
onze identiteit
We hebben als Landmacht een bijzondere taak, die 

het uiterste van ons kan vergen. Daarom blijven we 

onze identiteit, onze tradities en onze cultuur van 

kameraadschap en vertrouwen koesteren. Leiderschap 

is de verbindende factor en we handelen naar onze 

kernwaarden: moed, toewijding en veerkracht. We 

herdenken onze gevallenen, we zorgen voor onze 

gewonden en we steunen onze veteranen. Waar we ook 

opereren, we blijven verbonden door onze waarden en 

de wetenschap dat wanneer we voorwaarts gaan, we 

nooit alleen zullen zijn.



De uitdagingen voor 
toekomstig landoptreden

Toekomstige confl icten zijn 
complex en onvoorspelbaar

Technologische 
superioriteit is cruciaal

Hybride confrontaties: 
gelijktijdige inzet op verschillende 
fronten

Sensoren en systemen: sneller, 
preciezer, dodelijker en over 
een grotere afstand 

Het volgende confl ict is niet te voorspellen, 
maar er kan wel wat worden gezegd over 
de vorm van een toekomstig confl ict en 
wat dat voor het landoptreden betekent. In 
toekomstige confl icten zullen tegenstanders 
gelijktijdig verschillende machtsmiddelen 
gebruiken. Dit varieert van economische 
ondermijning, cyber-operaties, 
desinformatie, terrorisme en indirecte 
confrontaties (proxy confl icts) tot geheime 
operaties en grootschalige gevechten. 
Deze toekomstige confl icten zullen naar 
verwachting hoofdzakelijk plaatsvinden in 
stedelijk gebied en zijn veranderlijk door 
de snelle technologische ontwikkelingen 
en steeds wijzigende tactieken. Mogelijke 
directe bedreigingen voor Nederland zijn 
niet alleen een grootschalig confl ict aan de 
oostfl ank van het NAVO-grondgebied, maar 
ook de neveneff ecten van onbeheersbare 
stromen mensen op zoek naar eten en 
veiligheid, lamlegging van het digitale 
netwerk en terroristische aanslagen.

Door snelle technologische ontwikkelingen 
draait het op het toekomstige 
gevechtsveld minder om aantallen 
militairen en systemen, maar juist om 
superieure eff ectiviteit, slagkracht en 
inzetbaarheid van technologie. De tijdige 
beschikbaarheid van systemen, brandstof 
en energie speelt hierin in toenemende 
mate een rol. Dit blijft  niet beperkt tot 
statelijke actoren: de laagdrempelige 
beschikbaarheid van geavanceerde 
technologie biedt ook kleinschalige 
groeperingen de mogelijkheid om 
hoogwaardige technologie in te zett en op 
het slagveld en daarbuiten. De ingezett e 
technologische wapenwedloop zal zich 
in de toekomst verder ontwikkelen, 
met name op het gebied van robotica, 
energievoorziening, kunstmatige 
intelligentie, biotechnologie en 
analysecapaciteit van big data.

Hybride confl icten kennen geen 
duidelijk begin en geen duidelijk 
einde, geen duidelijke frontlijn en 
geen duidelijk onderscheid tussen 
participant en toeschouwer. Militaire 
operaties draaien om de beïnvloeding 
van de tegenstander of andere partijen 
met (des)informatie, digitale activiteiten 
en geweld. In hybride confl icten werken 
opponenten tot op de laagste niveaus 
samen in de domeinen land, lucht, 
zee, cyber en space om eff ecten te 
bereiken. In hybride confl icten zijn ook 
terroristen en andere niet-statelijke 
opponenten actief die in staat zijn 
om de politiek en de publieke opinie 
te beïnvloeden door manipulatie, 
cyberaanvallen en aanslagen met drones 
en andere eenvoudig verkrijgbare 
technologie. De allesomvatt endheid van 
hybride confl icten maakt de wijze van 
oorlogvoering complexer.

Door de toenemende reikwijdte van 
detectiemiddelen en wapensystemen 
kunnen gevechten over een steeds 
grotere afstand worden gevoerd. Met 
volgende generaties sensoren en vurende 
systemen wordt het steeds moeilijker 
om onzichtbaar of buiten de invloed 
van tegenstanders te blijven. Door de 
aanhoudende aanwezigheid van drones, 
satellieten, elektronische sensoren 
en sociale media loopt elke eenheid 
het gevaar te worden gedetecteerd 
en vervolgens door precisiewapens, 
luchtverdediging, elektronische jammers 
of cyberwapens te worden aangevallen. 
Deze acties verlopen steeds sneller, omdat 
de tijd tussen detectie en aanval met de 
modernste communicatiemiddelen tot 
praktisch nul kan worden gereduceerd. 
Essentieel voor het winnen van confl icten 
is dat onze decision loop (van herkennen 
naar handelen) sneller blijft  dan die van 
de tegenstander. De ingezett e (door)-  
ontwikkeling van detectiemiddelen 
en wapensystemen vergroot de 
mogelijkheden voor ondersteuning bij 
landoperaties, zowel vanaf de grond als 
vanuit de lucht en vanaf zee. Tegelijkertijd 
vormt de snelle en ingrijpende vooruitgang 
van met name luchtverdedigingsmiddelen 
een geducht risico voor helikopters en 
vliegtuigen. Hierdoor zal ondersteuning 
vanuit de lucht voor landoperaties niet 
altijd vanzelfsprekend zijn.

‘Onbemande voertuigen, robotisering, 
synthetische biologie en kunstmatige 
intelligentie bieden maatschappelijke 
kansen, maar in handen van de 
verkeerde actoren kunnen ze snel 
leiden tot een veiligheidsrisico.’

 
Ministerie van 
Buitenlandse Zaken, 
Geïntegreerde Buitenland- 
en Veiligheidsstrategie (2018).

Een voorbeeld van hybride confl ict 
is het Russische optreden in 2014-
2015 op de Krim met gelijktijdige 
aanvallen met onbemande 
luchtsystemen, artillerie, hackers 
en special forces, verstoring van de 
elektronische communicatie 
en mobilisatie van 
sympathisanten.
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De toekomst kenmerkt zich door onvoorspelbaarheid, 

complexiteit en de hybride aard van confl icten waarbij 

opponenten doorgaans gelijktijdig opereren op verschillende 

fronten, terwijl de hele wereld meekijkt. Daarnaast groeit 

het belang van technologie. Door de ontwikkeling van cyber, 

robotica en kunstmatige intelligentie neemt de eff ectiviteit 

van sensoren en systemen toe, met een grotere reikwijdte en 

letaliteit en een hogere snelheid en precisie tot gevolg. 

Wat betekent dit voor het toekomstige landoptreden?

‘De toekomst kenmerkt zich door 
onvoorspelbaarheid, complexiteit en 
de hybride aard van confl icten waarbij 
opponenten doorgaans gelijktijdig 
opereren op verschillende fronten.'

Uitdagingen 
samengevat

‘De toekomst kenmerkt zich door 
onvoorspelbaarheid, complexiteit 

 en de hybride aard van confl icten'



De consequenties voor het 
landoptreden

Landoptreden: doorlopend 
leren, innoveren en 
doorontwikkelen

Landoptreden is 
altijd samen

Hybride dreigingen, onvoorspelbaarheid 
en complexiteit vragen om een Landmacht 
die wendbaar is en die kan balanceren 
tussen robuustheid en fl exibiliteit. Het 
vergt mensen, structuren en processen 
waarbij op alle niveaus continu wordt 
geleerd, snel wordt geïnnoveerd en 
waarbij operationele concepten en 
organisaties nooit af zijn, maar doorlopend 
worden bijgesteld. Dit betekent dat de 
Landmacht haar organisatie en processen 
fundamenteel anders moet gaan inrichten. 
Het vergt een transformatie naar een open 
organisatie die snel kan veranderen, die 
is gericht op samenwerking met externe 
partijen en waarbij doorontwikkeling en 
innovatie op alle niveaus, maar vooral op 
de werkvloer, plaatsvindt. 

Mission command is daarbij van groot 
belang: de leiding van de Landmacht 
stelt doelen en prioriteiten, waarbij 
bevoegdheden en mandaten over 
personeel, materieel, organisatie en 
fi nanciën zichtbaar naar beneden worden 
gedelegeerd. Dit vereist vertrouwen, 
een reductie van rigide regelgeving, 
en snellere en slimmere manieren om 
behoud, verwerving en beschikbaarheid 
van materieel en getalenteerd personeel in 
te vullen. 

Toekomstige confl icten vergen een 
geïntegreerde aanpak van alle middelen 
van beïnvloeding en macht, te weten 
politiek, militair, economisch en informatie-
gerelateerd. Landeenheden zijn daar 
een onderdeel van en opereren altijd 
in samenwerking met internationale 
en binnenlandse veiligheidspartners. 
Tevens werken landeenheden tot op de 
laagste niveaus nauw samen met zee- en 
luchteenheden. Dit geïntegreerde optreden 
heeft  geleid tot het concept van multi-domain 
operations, dat de Landmacht omarmt als 
omgeving waarbinnen het opereert. Dit 
concept is nog volop in ontwikkeling en vergt 
een hoge mate van interoperabiliteit, cross-
domain training en gezamenlijke ontwikkeling 
van operationele concepten. 

De intensivering van internationale militaire 
samenwerkingsverbanden grijpt diep in op 
de bestaande organisatiestructuren. Onze 
inzet is immers veelal in multinationaal 
coalitieverband. Daarnaast kiezen we bewust 
voor een nog intensievere samenwerking 
van Nederlandse eenheden met de Duitse 
Bundeswehr en een groeiende samenwerking 
tussen de krijgsmachtonderdelen. Het profi el 
van de Landmacht verschuift  naar een set van 
zelfstandige bouwstenen en modules, die 
naar behoeft e kan worden samengesteld en 
ingezet met modules van partners. 

De Defensienota is duidelijk in wat we 
gezamenlijk willen bereiken: 

- Veilig blijven in Nederland, het 
Koninkrijk, de EU en het grondgebied 
van de NAVO.

- Veiligheid brengen rondom Europa 
(het Midden-Oosten, Noord-Afrika 
en delen van de sub-Sahara en West-
Afrika).

- Veilig verbinden van het knooppunt 
Nederland met zijn aan- en 
afvoerlijnen.

Hiervoor is investering en 
vernieuwing in het Landdomein 
noodzakelijk. 

Ministerie van Defensie, 
Defensienota 2018: Investeren 
in onze mensen, slagkracht en 
zichtbaarheid (2018).
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Landoptreden is 
hoogtechnologisch waar 
het kan 

Superieure technologie is in het gevecht 
van de toekomst van doorslaggevend 
belang en zal het militair optreden 
veranderen. Een dreiging kan bijvoorbeeld 
worden geïdentificeerd door een 
mini-drone en ogenblikkelijk worden 
bestreden door een precisiegeleide 
beschieting met een wapensysteem op 
honderden kilometers afstand. Logistieke 
instandhouding wordt ondersteund 
door onbemande vliegende systemen, 
3D-printers en innovatieve en duurzame 
energieopwekking. Technologische 
toepassingen op het functioneren van de 
mens krijgen vorm door human-machine 
teaming en human performance enhancement, 
zoals het (bio)technologisch verbeteren 
van de alertheid of het gezichtsvermogen 
van onze militairen.

Maar in een grootschalig hybride conflict 
moet de Landmacht ook voorbereid zijn 
op situaties waarbij er geen technologisch 
overwicht is. Dergelijke situaties kunnen 
bijvoorbeeld leiden tot verstoorde 

Landoptreden in hoger tempo, 
over grotere afstanden en vaker 
in stedelijk gebied

Succes in het gevecht tegen een hybride 
opponent vereist capaciteiten waarbij op 
een hoog tempo en over lange afstand 
invloed uitgeoefend kan worden door 
middel van informatie, cyberactiviteiten 
en geweld. Dit betekent een investering 
in detectiemiddelen (zoals drones, 
satellieten en elektronische sensoren), 
actieve beschermingsmiddelen (zoals 
luchtverdediging, counter-fire en digitale 
bescherming), communicatiemiddelen 
over lange afstand (zoals 
satellietcommunicatie) en slagkracht die 
uitblinkt in reikwijdte, snelheid en precisie 
(zoals slimme artillerie met lange dracht 
en drones). Hiermee kan proportioneel 
effect worden bereikt in steden, terwijl 
nevenschade en burgerslachtoffers zoveel 
mogelijk beperkt blijven. Daarnaast is 
investering in special forces van belang, 
evenals de integratie van cyberactiviteiten 
en niet-letale beïnvloedingsactiviteiten. 
Alle bovengenoemde capaciteiten zijn 
zowel effectief in grootschalige hybride 
conflicten en voor afschrikking, als voor 
kleinere conflicten en terroristische 
dreigingen.

aanvoerlijnen, geen mogelijkheid tot 
medische evacuatie, gebrekkige situational 
awareness en geen communicatie met het 
hoofdkwartier. Afgesneden van eigen 
troepen zullen militairen in een staat van 
constante chaos, frictie en geweld zonder 
veel steun en sturing van hogerhand toch 
met een eigen plan hun opdracht moeten 
kunnen uitvoeren. Om ook zelfstandig 
besluiten te kunnen nemen, dienen 
leiders goed opgeleid te zijn. Uitstekende 
opleiding en training, individuele vorming, 
teamvorming en leiderschapsontwikkeling 
blijven daarom van doorslaggevend 
belang. 

Opereren in stedelijk gebied en
bescherming tegen vijandelijke
langeafstandsmiddelen vergen een
verandering van de heersende ideeën
over optreden in grote formaties
en vanuit statische kampementen:
verspreid, beweeglijk, decentraal en
kleinschalig optreden wordt in 
toenemende mate de norm. Als gevolg 
van technologische ontwikkelingen en de 
gecombineerde toepassing van robotica 
en kunstmatige intelligentie zal de trend 
van vechten over en op langere afstand 
verder doorzetten. Genetwerkte systemen 
maken verspreid en geïntegreerd optreden 
mogelijk en in plaats van organieke 
verbanden en structuren zullen semi-
autonome eenheden samengesteld 
worden op basis van een specifieke 
opdracht. Hierbij kunnen interoperabele, 
ondersteunende modules zoals logistiek, 
vuursteun en medische capaciteit tot op 
de laagste niveaus worden toegevoegd. 
Om dit effectief vorm te kunnen geven, 
is het toekomstige aantal hiërarchische 
lagen waarschijnlijk kleiner. Wel zal er altijd 
sprake zijn van een (joint en multinationaal) 
orkestrerend niveau dat doelstellingen 
bepaalt en campagnes plant, een 
organiserend niveau dat plannen maakt en 
middelen verdeelt en een vechtend niveau 
dat missie-specifiek wordt samengesteld 
en het gevecht voert. 
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Het toekomstig landoptreden kenmerkt zich door het 

gezamenlijk optreden met strategische partners, is 

hoogtechnologisch waar dat kan en lager technologisch 

waar het moet. Daarnaast vindt het toekomstige 

landoptreden vaker plaats in steden, kent het een hoog 

tempo en wordt het gevoerd over lange afstanden. 

Hiervoor is een organisatie nodig die doorlopend leert en 

innoveert. Om beslissend te kunnen zijn in toekomstige 

operaties vergroot de Landmacht haar adaptief vermogen, 

intensiveert de Landmacht de samenwerking met 

nationale en internationale partners, versterken we de 

verbinding van mens en technologie en investeren we 

in het gevecht over lange afstanden en in optreden in 

stedelijk gebied. 

Consequenties 
samengevat

‘Nieuwe, hoogtechnologische, 

veelal hybride, dreigingen vragen 

om modernisering.’

Ministerie van Buitenlandse 
Zaken, Geïntegreerde 
Buitenland- en 
Veiligheidsstrategie 
(2018).



Hoe gaan we dit 
bereiken? 

Om beslissend te kunnen zijn in het 
gevecht van de toekomst zal de 
Landmacht moeten reageren op
de uitdagingen en de consequenties
voor het landoptreden. Nederland 
mag ervan uitgaan dat de Landmacht 
altijd klaarstaat met goed getrainde 
mensen, hoogwaardige technologie en 
slagvaardige operationele concepten. Dit 
betekent dat de Landmacht mee moet 
kunnen bewegen met de snelheid en 
onvoorspelbaarheid van veranderingen.

Om dit mogelijk te maken, is een aantal
ingrijpende veranderingen noodzakelijk.
Op de bovengenoemde uitdagingen en 
consequenties hebben we antwoorden 
geformuleerd die dienen als leidraad voor 

1 | vergroten van het adaptief vermogen;

2 |  intensiveren van de samenwerking met nationale   
 en internationale partners;

3 | versterken van de verbinding tussen mens 
 en technologie;

4 | beter worden in het gevecht over lange afstanden   
 en in stedelijk gebied.

de toekomst. Natuurlijk hebben ook
wij niet alle antwoorden, dus we gaan 
graag het gesprek met u aan over de 
manier waarop we onze toekomst 
moeten vormgeven. Wij, als Landmacht, 
vertrouwen erop dat we samen tot de 
juiste oplossingen gaan komen.

Het vormgeven van onze toekomst 
doen we in samenwerking met onze 
collega’s van de Luchtmacht, Marine en 
Marechaussee, die hun doorontwikkeling 
hebben beschreven in de respectievelijke 
studies 5e Generatie Luchtmacht, het Sailplan 
en de KMAR Ontwikkelagenda. De volgende 
vier ontwikkellijnen vormen de basis 
waarmee wij de toekomstige Landmacht 
willen vormgeven:



reservedelen wordt vereenvoudigd en versneld. 
Kort-cyclisch verwerven wordt de norm. Waar 
mogelijk wordt nieuw materieel in kleine 
jaarlijkse hoeveelheden verworven, in plaats van 
een grote hoeveelheid in één keer, zodat nieuwe 
technologieën snel geïmplementeerd kunnen 
worden. Met de focus op behoud en de snellere, 
fl exibelere werving en verwerving wordt de 
wendbaarheid en de schaalbaarheid vergroot, 
terwijl ook de beschikbaarheid van personeel en 
materieel verbeterd wordt. 

Er komt meer tijd en ruimte voor concept 
development and experimentation (CD&E). 
Innovatie vindt vooral plaats op de laagste 
niveaus, waar operationele problemen en 
jonge creatieve denkers bij elkaar komen. 
Het is aan commandanten om innovatie 
en probleemoplossend vermogen op die 
laagste niveaus te stimuleren en te faciliteren, 
bijvoorbeeld door het delegeren van 
fi nanciën en het stimuleren van contacten 
met (internationale) veiligheidspartners, 
kennisinstituten en de industrie. Door dit 
te combineren met eenvoudige en slimme 
verwervingsmogelijkheden stellen we onszelf 
in staat om snel nieuwe technologieën aan te 
schaff en en te integreren in onze organisatie en 
werkwijze. 

Het delegeren van bevoegdheden over 
personeel, organisatie, materieel en fi nanciën 
zal geen afb reuk doen aan rechtmatigheid, 
doelmatigheid en veiligheid. De operationele 
can do-mentaliteit is in balans met grondig 
begrip en analyse van dreigingen en risico’s. Een 
veiligheidsnetwerk verankert een veilige manier 
van werken in de gehele organisatie.

Innoveren in een veilige 
omgeving

1 | Vergroten van het adaptief        
 vermogen

Om de slagkracht te herstellen, worden 
de ondersteunende capaciteiten meer in 
balans gebracht met de gevechtskracht.
Gevechtskracht en ondersteunende
middelen als genie, inlichtingen,
logistiek en operationele cybercapaciteit
worden zoveel mogelijk onder eenhoofdige 
leiding op eenheidsniveau geplaatst. Tevens 
worden bevoegdheden over personeel, 
materieel en fi nanciën zoveel mogelijk 
decentraal belegd. Data en besluitvorming 
dienen zo ver als toelaatbaar 
geautomatiseerd te zijn. Flexibiliteit 
betekent dat de cultuur, structuren en 
processen van de Landmacht meer zijn 
gericht op snelheid, wendbaarheid en 
schaalbaarheid en dat regels sterk worden 
gereduceerd. 

De Landmacht omarmt het idee van de 
adaptieve krijgsmacht en ontwikkelt 
slimme en realistische manieren voor 
werving van personeel en verwerving 
en beschikbaarheid van middelen. 
Voorbeelden hiervan zijn het inzett en van 
reservisten, (tijdelijke) contracten die beter 
aansluiten op de behoeft en van personeel, 
samenwerking met de industrie of het 
afsluiten van afroepcontracten voor drones, 
operators en een veelvoud aan diensten 
en middelen. Bij het aannemen van 
nieuw personeel wordt opleidingsniveau, 
diversiteit, functionaliteit en maatwerk 
belangrijker dan het handhaven van 
strikte generieke eisen. De verwerving 
en beschikbaarheid van materieel en 

Vergroten van de wendbaarheid: 
schakelen tussen fl exibiliteit en 
robuustheid

Snellere en fl exibelere werving 
van personeel en verwerving 
van middelen 

Meer ruimte voor CD&E tot 
op de laagste niveaus



De Landmacht van de toekomst moet in 
staat zijn om geloofwaardig haar bijdrage 
te leveren aan de grondwett elijke taken van 
de Krijgsmacht. Dit betekent met name dat 
de mate van inzetgereedheid voor de eerste 
hoofdtaak zal worden vergroot. Gemaakte 
afspraken met NAVO en EU bieden kaders en 
richting voor de aankoop van nieuwe capa-
citeiten. Met het extra beschikbaar gestelde 
budget en het uitkomen van de Defensie-
nota 2018 worden de eerste stappen gezet 
om de Landmacht meer in balans te brengen. 
Op langere termijn worden inzetvoorraden 
op peil gebracht en komt de operationele 
gereedheid op orde. Zo kan de Landmacht 
invulling geven aan de vraag van de NAVO en 
de EU om militaire bijdragen met voldoende 
escalatiedominantie en korte reactietijden. 
Tegelijkertijd draagt de Landmacht bij aan 
geloofwaardige afschrikking van tegenstan-
ders die onze belangen bedreigen.

De Landmacht is onderdeel van een
multinationaal veiligheidssysteem en blijft  
daarom actief de verbinding zoeken met 
binnen- en buitenlandse partijen in het 
veiligheidsdomein, zoals overheidspartners, 
universiteiten en de industrie. Voor de 
ontwikkeling van nieuwe operationele 
concepten en technologie betrekt de 
Landmacht mensen, kennis en ideeën van 
buiten de organisatie. De Landmacht wordt 
dus meer extern gericht en krijgt hierdoor 
een meer open karakter. In het kader van 
de steeds belangrijker wordende taak als 
doorvoerland en de te leveren host nation 
support staat diepgaande samenwerking 

centraal. Om deze taak goed uit te voeren, zijn 
vaste structuren, oproepbare en schaalbare 
capaciteiten en betere samenwerking nodig. 
De Landmacht blijft  een betrouwbare partner 
voor overheidsinstanties en levert een 
belangrijke bijdrage aan het verhogen van 
de binnenlandse veiligheid en de nationale 
weerbaarheid.  

De Landmacht intensiveert gezamenlijke 
training en afstemming van procedures met 
strategische partners om de interoperabiliteit 
te vergroten op het gebied van materieel, 
procedures en cultuur, zoals met de Duitse
Bundeswehr. Bij vervanging van materieel is 
interoperabiliteit met partners van groot 
belang, vooral op het gebied van command & 
control (C2) en communicatie. Omdat er sprake 
is van meerdere partners in verschillende 
domeinen gelden hier principes van eenvoud, 
veiligheid en veelzijdigheid om de samen-
werking met deze partners op alle vlakken 
mogelijk te maken. 

De Landmacht van de toekomst onderschrijft  
de ideeën van multi-domain operations en de 
onlosmakelijke verbondenheid van 
landoperaties met bijvoorbeeld gevechts- en 
verkenningssystemen in de lucht, GPS-
satellieten in de ruimte, vuursteun vanaf zee 
en beveiliging tegen aanvallen van hackers. 
Daarom streeft  de Landmacht naar optimale 
samenwerking in een netwerk tot op de 
laagste niveaus tussen zee-, land-, lucht- en 
cybereenheden.

2 | Intensiveren van de     
 samenwerking met nationale   
 en internationale partners
Een betrouwbare bondgenoot 

Verbonden met het veiligheids-
netwerk en naar buiten gericht

Optimale interoperabiliteit 
met partners

Optimale samenwerking met de 
andere Defensieonderdelen

De militaire samenwerking binnen 
NAVO vormt voor Nederland de 
hoeksteen van de Europese veiligheid. 
Afschrikking en collectieve verdediging 
zijn leidende grondbeginselen van 
deze samenwerking. De gemaakte 
afspraken zijn kaderstellend voor 
onze doorontwikkeling, onze 
gereedstelling en ons optreden. De 
huidige prioriteitsdoelen van de NAVO 
daarvoor zijn duidelijk: een heavy 
infantry brigade, joint ISR en een focus op 
joint enabling capacity op het gebied van 
strategische mobiliteit.

Ministerie van Defensie, 
kamerbrief ‘NATO Defence 
Planning Capability Review’ 
(5 juli 2018).



De Landmacht investeert de komende jaren 
in hoogwaardige technologie op het gebied 
van detectie (drones en elektronische 
sensoren), actieve bescherming 
(luchtverdediging, counter-fire en digitale 
bescherming), communicatiemiddelen 
en slagkracht over langere afstanden. 
Tevens wordt geïnvesteerd in special forces 
en de integratie van cybereffecten en 
niet-letale beïnvloedingsactiviteiten. Voor 
de langere termijn zet de Landmacht in 
op het onderzoeken, testen en invoeren 
van autonome systemen en robotica, 
kunstmatige intelligentie, big data, cyber 
en digitalisering, nanotechnologie, 
biotechnologie, duurzame vormen van 
energie en human-machine teaming. De norm 
bij deze ontwikkelingen is een vergaande 
samenwerking met kennisinstituten, 
onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven.

De Landmacht investeert in opleidings- en 
trainingstechnieken die beter aansluiten 
bij jonge generaties. Dit betekent 
doorontwikkeling van virtuele training en 
simulatie, serious gaming, leren op afstand 
en investering in nieuwe technologische 
toepassingen. Tegelijkertijd dient training te 
velde realistisch en uitdagend te blijven en 
gericht op het bouwen van hechte teams. 
Bovendien intensiveert de Landmacht 
de ontwikkeling van onze mensen. De 
Landmacht handhaaft het principe van 

een leven lang leren en investeert daarom 
in strategisch denken, wetenschappelijke 
vorming, kritisch en probleemoplossend 
vermogen en reflectie. Onze leiders worden 
hierdoor zowel bestuurlijk als operationeel 
effectiever. Beslissend in het gevecht van 
de toekomst zijn leiders die vastberaden en 
zelfstandig, maar ook creatief en innovatief
zijn en die in staat zijn om hun mensen te
laten opereren als een hecht team met een 
groot probleemoplossend vermogen. In de 
gereedstellingsplannen van de Landmacht 
blijft basisgetraindheid een hoge prioriteit. 

De Landmacht vraagt haar mensen 
in het uiterste geval om in barre 
omstandigheden, met gevaar voor eigen 
leven, te vechten om de Nederlandse 
belangen te beschermen. Daarom is het 
essentieel dat de Landmacht haar mensen 
perspectief, respect en vertrouwen biedt. 
Daarbinnen zijn veel mogelijkheden en
de discussie hierover moet nog veel 
verder worden gevoerd. Het gaat onder 
andere om arbeidsvoorwaarden, maar 
ook om het bieden van zinvol werk, 
gevulde eenheden, deugdelijk materieel 
en voldoende training. De professionaliteit 
die de Landmacht van haar mensen 
vraagt, mogen mensen in de vorm 
van goed personeelsbeleid, adequate 
uitrusting en opleidingsmogelijkheden 
terugverwachten. De Landmacht hecht ook 
in de toekomst aan traditie, esprit de corps 
en de waarde van de bijzondere, eigen 
identiteit. 

3 | Versterken van de verbinding   
 tussen mens en technologie

DE ROBOT AND AUTONOMOUS 
SYSTEMS CAPACITEIT BIJ DE 
13E LICHTE BRIGADE WORDT 
VERSTERKT 

DE EXPERIMENTEEROMGEVING 
FIELD LAB SMART BASE WORDT 
VERSTERKT O.A. RONDOM 
AUTONOME LOGISTIEK, 
ALTERNATIEVE VOORTSTUWING 
EN ENERGIE

ER KOMT EEN EXPERIMENTEER-
OMGEVING “INFORMATIE ALS 
WAPEN”, VOOR CYBER, BIG DATA, 
HET ELEKTROMAGNETISCH 
SPECTRUM EN SOCIALE MEDIA 
VOOR BEÏNVLOEDING

HET CLAS VLIEGBEDRIJF 
WORDT VERSTERKT OP 
HET KENNISGEBIED 
DRONES

ER WORDT EEN COUNTER 
DRONE MEASURES-TEAM 
OPGERICHT BIJ HET 
DEFENSIE GRONDGEBONDEN 
LUCHTVERDEDIGINGS 
COMMANDO

HET LAND WARFARE CENTRE 
GAAT EXPERIMENTEREN MET 
COMMAND AND CONTROL / 
ORKESTREREND VERMOGEN 
VOOR MULTI DOMAIN 
OPERATIONS

De Landmacht zet in op 
versterking door technologie

Opleiding en training voor 
jongere generaties leiders, 
mensen en teams

Perspectief, respect en 
vertrouwen voor onze mensen
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De Landmacht is nu al bezig met het 
vernieuwen van onze mindset, 
capaciteiten en operationele 
concepten. We voeren de volgende 
concrete maatregelen uit: 



De Landmacht investeert in capaciteiten 
en conceptontwikkeling voor 
gedragsbeïnvloeding en bescherming 
tegen cyberaanvallen, manipulatie en 
desinformatie. In het operationele domein 
zijn commandanten op verschillende 
niveaus in staat om op grote en kleine 
afstand cybereffecten te realiseren, 
zowel defensief en offensief als voor 
inlichtingendoeleinden. Ook in dit domein 
is verregaande samenwerking met andere
krijgsmachtdelen, departementen en
internationale partners noodzakelijk.

Het optreden en functioneren van de 
Landmacht is continu in ontwikkeling. De 
organisatie is eigenlijk een ‘permanente 
bèta-versie’ van zichzelf, waarbij 
innovatie net zo belangrijk moet zijn als 
gereedstelling en inzet. We moeten in 
staat zijn om voortdurend de nieuwste 
technologieën, tactieken en technieken 
in te kunnen passen in ons dagelijkse 
optreden en in onze bedrijfsvoering. 
Op basis van nieuwe inzichten over 
het optreden van opponenten worden 
doorlopend onze operationele concepten 
geëvalueerd en bijgesteld.

4 | Beter worden in het gevecht   
 over lange afstanden en in    
 stedelijk gebied

De Landmacht intensiveert training 
voor het voeren van het gevecht in een 
hoog tempo over langere afstanden in 
een hybride context. Dit betekent dat er 
tot op de laagste niveaus gezamenlijk 
met andere krijgsmachtonderdelen 
geoefend moet worden met geïntegreerde 
inlichtingen, vuursteun en bescherming. 
Bij trainingen in een stedelijke omgeving 
moet snel kunnen worden geschakeld 
tussen vechten, de-escaleren en het 
winnen van vertrouwen. Naast vechten 
is interactie een effectief middel om de 
gewenste doelen te bereiken. Opereren 
in stedelijk gebied en bescherming tegen 
vijandelijke langeafstandsmiddelen vereist 
investeringen in training van genetwerkt, 
verspreid, decentraal en kleinschalig 
(dispersed) optreden. Ook van belang is 
de verdere ontwikkeling van technieken 
voor actieve en passieve bescherming 
tegen vijandelijke detectiemiddelen, zoals 
(digitale of elektromagnetische)
camouflage, misleiding en het gebruik van
(des)informatie.

Training van het gevecht over 
lange afstanden en in stedelijk 
gebied

Cybereffecten zijn 
beschikbaar voor de 
commandant

De Landmacht past zich 
doorlopend aan



Tot slot

Deze visie op de Landmacht helpt ons om gezamenlijk besluiten te 
nemen om Nederland veilig te houden. Ik ga graag met u in gesprek 
over hoe wij de toekomst tegemoet treden. Voor een effectief 
veiligheidsbeleid hebben wij de gehele maatschappij nodig en moeten 
wij samen tot oplossingen komen. 

Binnen de Landmacht zijn wij dagelijks bezig met onze vernieuwing. 
Concrete doelstellingen worden geformuleerd, en concepten en 
activiteiten worden ontwikkeld. Dit document biedt een strategische 
richting. Commandanten krijgen de bevoegdheden, kaders en middelen 
om aan de slag te gaan. Over deze initiatieven en resultaten zal uitgebreid 
gecommuniceerd worden, zowel binnen de organisatie als naar buiten. 
We veranderen echter niet van de ene op de andere dag. Dit betekent dat 
er nu geïnvesteerd wordt in de huidige capaciteiten van de Landmacht 
en dat wij daarmee onze taken verantwoord blijven uitvoeren. 
Tegelijkertijd wordt er gebouwd aan onze toekomstige capaciteiten met 
daarin vernieuwende concepten en een verdergaande combinatie van 
hoogwaardige technologie en de onmisbare mens. Deze investering en 
doorontwikkeling kunnen niet los van elkaar worden gezien en één van 
beide doen is niet voldoende. 

Ik ben ervan overtuigd dat we met deze visie een koers inzetten om 
beslissend te kunnen blijven in de toekomst. We zijn inzetbaar voor alle 
vormen van het moderne conflict: dicht bij huis, binnen de grenzen van 
het bondgenootschappelijk grondgebied en indien nodig over de hele 
wereld. De toekomst wordt gekenmerkt door onvoorspelbaarheid en 
complexiteit. Als Landmacht zetten wij daar het volgende tegenover: 
Hoogwaardige technologie, vernieuwende concepten, maar vooral 
onszelf als mens. Dat is wat de Landmacht bijzonder maakt en wat 
Nederland van ons mag verwachten.

Leo Beulen
Luitenant-generaal
Commandant Landstrijdkrachten

‘ Ik ga graag met u in gesprek 
over hoe wij de toekomst 
tegemoet treden.’
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