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In het nieuwe millennium was er voor de Koninklijke Luchtmacht meteen werk aan de winkel. 
De krijgsmacht was omgevormd en Nederland kon meedraaien in de grote internationale 
operaties. Hierin kregen we een belangrijke rol en zouden zelfs min of meer uitgroeien tot 
een van de hoofdrolspelers. Het helikopterleger werd in belangrijkheid cruciaal en zou dat op 
uitzendingen ook bewijzen. 
 
OP MEERDERE PLAATSEN TEGELIJK 
 
De eerste uitzendingen van de nieuwe helikopters waren naar Eritrea waar Nederland 
gevraagd werd om ondersteuning te leveren in de afwikkeling van de vijandelijkheden tussen 
Ethiopië en Eritrea. In het kader van de UMEE missie werden vier Chinooks voor zes 
maanden gestationeerd in Eritrea en vier AH-64A Apaches zorgden vanuit Djibouti voor 
eventuele luchtsteun. Een andere missie die bleef doorgaan was de Stabilization Force 
(SFOR) waarvoor de Koninklijke luchtmacht in Kroatie (Split) tussen 2000 en 2004 een 
detachment stationeerde. Op een bepaald moment waren maar liefst vijf Cougars en op een 
ander moment vier Chinooks tegelijk aanwezig. In 2003 werd Saddam Hoessein in Irak 
verdreven en onstond er een machtsvacuüm met bezettende troepen aan de ene kant en 
wetteloosheid aan de andere kant. Amerika en Groot Brittannië waren weliswaar de 
hoofdrolspelers in deze actie geweest, maar al gauw werd er een UN jasje aan getrokken in 
de vorm van Stabilisation Force Iraq (SFIR).  
 
Nederland deed hierin mee en naast grondtroepen werden drie Chinooks geleverd die 
vlogen vanaf Tallil in de provincie Al Muthanna. Als snel werd kennis gemaakt met hoge 
temperaturen die overdag gemakkelijk opliepen tot 50-60 graden en in de nacht was het puur 
koud. Hiervoor waren de Clam Shelter overkappingen, een schelpvormige onderhoudstent 
een uitkomst en de Klu leerde omgaan met deze extreme weersomstandigheden. Om 
gevaren te beteugelen werden ook zes Apaches gestuurd. In die periode werd het rotatie 
systeem opgezet tussen de Chinooks van het 298 Squadron en de Cougars van het 300 
Squadron. Er volgen verschillende rotaties en in 2005 wordt de uitzending voor Nederland 
afgebouwd. Door dit soort uitzendingen, maar ook door operaties met de luchtmobiele 
brigade werd de afstemming met grondtroepen steeds beter en groeide het tactische inzicht. 
Operaties tussen lucht en landeenheden hielden ook samenwerking met Forward Air 
Controllers in.  
 
ENDURING FREEDOM 
 
De uitgezonden F-16’s van het DATF met hun taken boven de Balkan worden in de tweede 
helft van 2001 uit Amendola teruggetrokken, en hoewel op afroep beschikbaar zijn ze feitelijk 
daar niet meer nodig. Op 11 September 2001 vindt de aanslag op de twin towers van het 
World Trade Center in New York plaats. De wereld huilt en de politiek reageert. President 
Bush jr. roept zijn ‘war on terror’ uit en zal twee brandhaarden tegelijkertijd onsteken in de 
islamitische regio. Zowel in Irak als Aghanistan zet Amerika voet aan de grond. In het kader 
van operatie Enduring Freedom stationeert Nederland negen F-16’s in Manas, Kirgizië. 
Vanaf hier zouden gezamelijk met  Deense en Noorse F-16’s luchtsteun gegeven worden 
boven Afghanistan waar de Verenigde Staten de Taliban en Al Qaida gelieerden proberen op  
te rollen en op zoek zijn naar Osama Bin Laden en Mulla Omar, leider van de Taliban.  
Ook de KDC-10 kwam in actie, eerst vanaf de Emiraten en later volgde ook stationering op 
Manas. Nauwelijks bekomen van het Iraakse avontuur vertrokken in 2005 vier Chinooks naar 
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Afghanistan ter ondersteuning van Nederlandse special forces die daar zouden deelnemen 
aan Enduring Freedom. In beginsel was de afspraak voor een jaar, maar het was het begin 
van wat de grootste buitenlandse operatie zou worden. Het zou meerdere jaren duren en 
grote impact hebben op Nederland en zijn krijgsmacht. De Chinook werd gestationeerd op 
Kandahar Air Field (KAF) en eentje in de provincie hoofdstad Mazar-e-Sharif en inzet volgde 
in moeilijk begaanbaar terrein. Er gingen binnen drie maanden twee chinooks verloren, 
eentje door een ‘Brown Out’ongeluk tijdens de landing in opwaaiend zand en stof en eentje 
in een hoog berggebied in het Hindu Kush gebergte. Gelukkig vielen er geen doden en 
slechts enkele licht gewonden. 
 
ISAF 
 
 Eind 2006 kwam een eind aan de missies voor Enduring Freedom en gingen de toestellen 
vliegen onder International Security Assistance Freedom (ISAF). De F-16’s waren inmiddels 
ook gestationeerd op Kandahar. Voor de Nederlandse Deployment Task Force (DTF) werd 
Uruzgan het operatiegebied en Nederland kreeg de leiding over alle eenheden die in 
Urzugan aanwezig waren. De Nederlandse helikopters op rotatie beurtelings Chinooks en 
Cougars werden ingezet voor een veelvoud aan taken in de provincies Kandahar, Helmand, 
Uruzgan en Zabul en zorgden onder andere voor vervoer naar en van detachmenten 
grondtroepen in Tarin Kowt en Deh Rawod. De Nederlandse Apaches waren ook sinds 2006 
actief, zowel vanaf Kandahar als Tarin Kowt en werden gevreesd door de Taliban. 
Menigmaal was een interventie van een Nederlands Apache of F-16 essentieel voor het 
verdere verloop van vijandelijkheden op de grond. Daarbij werd uitstekend samengewerkt 
met Forward Air Controllers op de grond om zgn. ‘collateral damage’, lees beschadiging van 
burgerdoelen te voorkomen. Onder politieke druk werd deelname aan de ISAF in 2010 
beeindigd waardoor de helikoptereenheden weer naar huis kwamen. Dat gold niet voor alle 
F-16’s want Nederland zou nog een detachement in Noord Afghanistan handhaven.  
 
VERSCHUIVINGEN 
 
In ons eigen land gebeurde er in dit decennium ook veel. De F-16 vloot werd volledig naar 
MLU standaard omgebouwd en was daarmee naar het hoogste level gebracht van 
jachtvliegtuigen van die generatie waarmee onder alle weersomstandigheden en nachtelijke 
uren de taken konden worden uitgevoerd.  Toch ontkwam Nederland uiteindelijk niet aan F-
16 reductie, waarbij er ook MLU versies in de verkoop gingen. Vliegbasis Twente werd 
opgeheven. Met de lessen geleerd boven Bosnië en Servië zou de tactiek van lage hoogte 
meer verschuiven naar het middelhoge luchtruim. Er werden speciaal hiervoor enkele 
verkennings-pods van het Medium Altitude Reconnaissance System (MARS) aangeschaft 
die juist vanaf deze hoogte konden worden gebruikt. De laagvlieg oefeningen boven Goose 
Bay in Canada kregen een accentverschuiving naar nachtvliegen in het middelhoge 
luchtruim. Oefeningen voor de helikopters concentreerden zich op de ‘Snowblaze’ 
(Noorwegen), ‘Hotblaze’(Spanje), ‘Highblaze’(Italië) en ‘Tacblaze’ (Groot Brittannië) waarbij 
met name oefenen in het landen met opstuiven van stof, zand en sneeuw cruciaal waren. 
Crews werden verplicht hun competentie te bewijzen in deze oefeningen voor uitzending 
naar oorlogsgebieden. Dit hoorde bij het zogenaamde ‘opwerkproces’. In Nederland zelf 
werd de Helicopter Weapon Instruction Course (HWIC) ingevoerd voor tactische training 
uitgevoerd door TACTESS (Tactieken, Evaluatie, Standaardisatie en Simulatie).  
Dit onderdeel op Leeuwarden is ook betrokken bij de Fighter Weapons Instructor (FWIT) 
courses voor F-16 crews. Deze FWIT trekt naast de Frysian Flag oefeningen veel 
buitenlandse belangstelling. Een nieuw fenomeen was de introductie in 2003 van bambi-
buckets onder Chinooks en Cougars om branden vanuit de lucht te blussen. Na sluiten van 
Soesterberg werden de helikopters ingedeeld op Gilze Rijen waar het nieuwe Defensie 
Helikopter Commando (DHC) werd gevormd. Ook de helikopters van de Marine Luchtvaart 
Dienst kwamen hieronder te vallen. Binnen het kader 'Airpower' krijgen de helicopters van 
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het DHC een prominente rol, Cougars en Chinooks beiden voor transport van personeel en 
materieel, de Apaches hebben daarbij de taak de area te verkennen en te verdedigen tijdens 
acties van de heli's en/of bijvoorbeeld een landende Hercules die manschappen en licht 
materieel aflevert en snel weer vertrekt.  
 
VERANDERINGEN IN TRANSPORTVLOOT. 
Door de veelvuldige inzet naar gebieden buiten Europa veranderde de behoefte aan 
transport. Zo werden de KDC-10 tankers meer ingezet voor personentransport en kwam de 
tanker rol soms onder druk te staan. Dat was jammer want de KDC-10’s waren erg gewild 
met hun zeer geavanceerd tanksysteem. Daarom werd een derde DC-10 aangeschaft (T-
255) om de twee KDC-10’s (T-235 en T-265) aan te vullen, maar hij verdween echter in de 
motteballen als gevolg van bezuinigingen. De KDC-10’s kregen een ander kleur en gingen 
van wit naar grijs en tegelijkertijd gingen de PC-7’s van geel naar zwart en werden de vier 
overgbleven Alouette III’s (na onderhoud bij RUAG) van camo naar felblauw gespoten. 
Defensie had meer behoefte aan middelzwaar tactisch transport en er werden twee extra C-
130’s aangeschaft. De degelijke Fokker 60’s werden uitgefaseerd waarbij de U-01 en U-03 
werden omgebouwd en nog even dienst deden als maritiem patrouillevliegtuig boven de 
Nederlandse Antillen. De twee Fokker 50 personen transport toestellen bleven aan tot de 
twee nieuwe C-130’s volledig geimplementeerd waren. Nederland was niet als enige voor 
heavy lift aangewezen op inhuren van Civiele An-124 en Amerikaanse C-17’s waardoor de 
kosten de pan uit rijsden en het idee onstond voor een gezamelijke Europese militaire 
transportonderneming die resulteerde in drie  C-17’s gestationeerd op Papa in Hongarije 
waarvan de eerste in 2009 arriveerde. Nederland levert ook bemanningsleden op dezelfde 
wijze als voor de AWACS-toestellen.  
 
OOK IN DE TOEKOMST AAN DE WEG TIMMEREN 
 
Geconfronteerd met inkrimpingen en aan de andere kant een overload aan uitzendingen was 
het een hele opgave om de koers van de Koninklijke luchtmacht voor de toekomst te 
bepalen. Hiervoor was visie nodig. Hoewel kwantitatief dus onder druk, op kwalitatief niveau 
werd wel geinvesteerd in upgrades van helikopters en transportvliegtuigen na afronden van 
het MLU-project. Ook zouden er nieuwe projecten komen zoals de vervanging van de Lynx 
door de NH-90 en  de vervanging van de F-16. Geen militair vraagstuk zou het land meer 
bezighouden als de eventuele aanschaf van de JSF, maar daarover in het volgende nummer 
meer. 
 
Kees Otten, Wim Das en Koos Heemskerk         Met dank aan AVDD, Wim Vis en Eric Brand 
 
 

 

 
 


