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‘Future Air & Space Power’

Weerbaarheid tegen nieuwe dreigingen  
in het lucht- en ruimtedomein

‘Informatiegestuurd
opereren’
NLR ondersteunt CLSK om meer  
informatiegestuurd te werken

‘Operationele beschikbaarheid 
van platforms’
Duurzaam onderhoud met  
minder middelen

Voor de komende vier jaar heeft NLR een strategieplan met aandacht voor een drietal thema’s: duurzame luchtvaart, 
competitieve lucht- en ruimtevaart en een veilige samenleving. Defensie beschermt wat ons dierbaar is en door dit plan  
uit te voeren, ondersteunen wij daarbij op concrete wijze met de eerste implementatiestappen van haar visie voor 2035. 

Als onderdeel van de nieuwe strategie is er begin dit jaar een start gemaakt met programmatisch werken, voor een 
optimale wisselwerking tussen vraag en aanbod; de behoeftes van de ministeries en de kennisbasis van NLR.  
Via negen programma’s geeft NLR inhoudelijke invulling aan de strategische thema’s. Daarbij zijn er drie het meest relevant 
voor Defensie. Om daar een goede indruk van te krijgen, lichten de NLR-programmaleiders deze zelf hieronder nader toe.

“De Ministeries van Defensie en Justitie en Veiligheid dragen bij aan het veilig 
houden van de samenleving. Oplossingen van NLR helpen bij het effectief uitvoeren 
van bijbehorende taken en het verhogen van de inzetgereedheid van de manschappen 
en de weerbaarheid tegen nieuwe dreigingen in het luchtruim en de ruimte”   
Programmaleider Arnaud van Kleef  
  Programma Future air & space power

Nederland moet voor zijn burgers een veilig land blijven om te wonen, te werken en te leven. Het pareren van dreigingen staat daarom 
centraal bij de beveiliging van de Nederlandse en Europese samenleving. Het programma ‘Future Air and Space Power’ (FASP) draagt oplossingen 
aan voor de ministeries van Defensie en Justitie en Veiligheid zodat ze hun taken effectief kunnen uitvoeren en de inzetgereedheid van de 
manschappen en de weerbaarheid tegen nieuwe dreigingen in het lucht- en ruimtedomein kunnen verhogen. Hiermee verbetert NLR het 
aanpassingsvermogen en slagkracht van de krijgsmacht, veiligheidsdiensten en politie. NLR helpt de samenleving veiliger te maken. Dit stelt de 
overheid in staat te anticiperen op de veranderende buitenwereld met een optimaal getraind- en presterend personeelsbestand.

FASP ondersteunt de Nederlandse Defensie- en Veiligheidsoverheid door het opbouwen van een vooruitstrevende kennispositie in de domeinen 
lucht en ruimte, op het terrein van training en simulatie en door inbedding van lucht- en ruimtecapaciteiten bij IGO en multi-domein operaties. 
Dit doet NLR samen met zijn nationale en internationale partners in de EU en bij de NAVO. Daar waar mogelijk zal NLR ook in samenwerking met 
industrie hoogwaardige technologie ontwikkelen.
 
FASP bestrijkt de gehele TRL-keten (Technology Readiness Level) van 
conceptueel niveau, technologieontwikkeling tot en met operaties en 
training. Dit omvat veel aspecten, waaronder kennisopbouw van de 
operationele omgeving en het dreigingslandschap, van platformen en 
(wapen)systemen, doctrines en ConOps. Maar bijvoorbeeld ook van 
de ontwikkeling en inzet van simulatoren, simulatieomgevingen (denk 
daarbij ook aan inzet van AI, AR en VR-middelen). 
Dit maakt het mogelijk om een groter scala aan trainingssituaties 
aan te bieden dan met daadwerkelijke systemen. Aanvullend daarop 
biedt het programma handvatten om voorbereid te zijn op mogelijk 
disruptieve ontwikkelingen op het gebied van air en space power, 
zoals de opkomst van Directed Energy Weapons en volledig autonome 
platformen.

Programma ‘Informatiegestuurd opereren’
“Informatiegestuurd opereren én optreden vormt een van de drie pijlers van de 
Defensieorganisatie zoals beschreven in de Defensievisie 2035. In het nieuwe 
IGO-programma brengt NLR kennis samen om Defensie te ondersteunen in het 
realiseren van haar IGO-ambities naar 2035, en verder”   
 Programmaleider Antoine de Reus 
   Programma Informatiegestuurd opereren

IGO betreft een manier van werken, waarbij beschouwing van de beschikbare databronnen in samenhang leidt tot een zo volledig en 
betrouwbaar mogelijk overzicht en begrip van de situatie. In een informatiegestuurde operatie kunnen daarmee onderbouwde inschattingen 
worden gemaakt van de effecten die met de beschikbare middelen uit de vijf operationele domeinen (land, zee, lucht, ruimte en cyber) in 
gezamenlijkheid kunnen worden behaald. IGO als methodiek is noodzakelijk om synergie te bereiken in militaire activiteiten en effecten binnen 
multidomein optreden (MDO). Andersom is MDO ook nodig voor IGO om een zo volledig en betrouwbaar mogelijk overzicht van de situatie te 
creëren.

NLR ondersteunt Defensie nu ook al bij het concreet maken van IGO. Zo denkt NLR met CLSK na over welke stappen te zetten om meer 
informatiegestuurd te gaan werken, bijvoorbeeld op het gebied van debriefing (en breder nog: de hele missiecyclus), opleiding & training 
en de voor IGO benodigde communicatiecapaciteiten. Ook bouwt NLR al een deel van de benodigde kennis op in programma’s als SiaNE 
(L1805), AIP (L1919) en Automated Cyber Operations (L2009). Momenteel draagt NLR bij aan het operationaliseren van IGO binnen de bredere 
Defensieorganisatie door deelname aan de Thematische Werkgroep IGO. 

Voor NLR ligt de focus in het nieuwe IGO-programma op het ondersteunen van Defensie bij de effectieve inzet van het lucht- en ruimtewapen 
in een multidomein, geïntegreerde en informatiegestuurde omgeving. 5th Generation airpower is hier een cruciaal onderdeel van en moet 
de komende jaren verder ontwikkeld worden. Om dit mogelijk te maken, zijn gerichte kennisopbouw en het beschikbaar komen van 
experimenteeromgevingen zoals het NLR-battlelab Cerebro – een fysieke locatie om concepten in een virtuele wereld te testen en te evalueren – 
en validatietools voor IGO/MDO op het technische, tactische en operationele niveau vereist. Samenwerking met civiele, NAVO- en EU-partners is 
hier ook een belangrijke schakel in.

Mijlpaal-experimenten zijn in onze optiek essentieel.  
Deze experimenten zijn niet alleen belangrijk om voortgang in 
realisatie van capabilities te toetsen, maar dragen ook bij aan de 
benodigde veranderingen. IGO/MDO vereist immers ook een 
veranderde denkwijze waarbij het niet langer alleen gaat om 
het optimaliseren van inzetbaarheid van systemen waarmee de 
luchtmacht opereert, maar ook om het integreren van het lucht-  
en ruimtedomein met de andere domeinen om zo het gewenste 
tactische en operationele effect te bereiken. 

De start van het IGO-programma onderstreept het belang dat NLR  
aan dit onderwerp hecht. 

Programma ‘Operationele beschikbaarheid van platforms’
“Het is van groot belang dat de Defensieorganisatie over vliegtuigen, helikopters  
en onbemande platforms kan beschikken op het moment dat ze nodig zijn. 
Het programma ‘Operationele beschikbaarheid van platforms’ levert kennis  
en kunde om de operationele inzet te optimaliseren” 
Programmaleider Tim Leeuwerink 
 Programma Operationele beschikbaarheid

Het programma ‘Operationele beschikbaarheid’ levert een bijdrage aan ieder van de strategische NLR-thema’s ‘duurzaamheid, competitieve lucht- 
en ruimtevaart en een veilige samenleving’ met innovatieve oplossingen om op efficiënte, effectieve en duurzame wijze onderhoud en reparaties 
te plannen en uit te voeren. Het programma richt zich op vliegtuigonderhoud, vlootvervanging, duurzame materialen en coatings en de verbetering 
van inspectietechnieken, onderhouds- en reparatieprocessen. Daarbij is er aandacht voor duurzame technieken. Een belangrijke pijler voor 
kennisopbouw is het Defensieprogramma IML (L2222), Instandhouding van Militaire Luchtvaartuigen.

Binnen dit programma gaat NLR in op belangrijke vragen die relevant zijn voor de civiele en militaire luchtvaart. Voorbeelden van deze vragen zijn: 
hoe kan het onderhoud duurzamer met minder middelen? Hoe kan het onderhoud efficiënter met minder mensen, en hoe kan het onderhoud 
effectiever waardoor de beschikbaarheid toeneemt? Als antwoord daarop zoekt NLR naar oplossingen op het gebied van reparatietechnieken 
zoals Laser Shock Peening en Cold Spray, die het mogelijk maken om de levensduur van vliegtuigen en onderdelen daarvan te verlengen. Verder 
onderzoekt het de mogelijkheden om door middel van automatisering en robotisering het werk aantrekkelijker te maken voor medewerkers, 
bijvoorbeeld door saaie en zware werkzaamheden uit handen te nemen. Tenslotte kijkt NLR naar mogelijkheden om de beschikbaarheid en 
inzetbaarheid van vliegtuigen te vergroten; daarmee kan met een kleinere footprint een grotere prestatie worden geleverd wat leidt tot meer 
airpower. 

In de afgelopen jaren ontwikkelde NLR al nieuwe technologieën zoals 
prognostische algoritmes om onderdelen tijdig te kunnen verwisselen 
en om de gevolgschade aan het vliegtuig en onderdelen te beperken. 
Dit draagt bij aan de omschakeling naar circulariteit. Een ander 
interessant voorbeeld is de optimalisatie van de onderhoudsplanning. 
Dit kan de intervalbenutting van onderhoudstaken verbeteren, wat 
meteen effect heeft op de hoeveelheid mensen en middelen die nodig 
zijn voor onderhoud én op de operationele beschikbaarheid. Ook in de 
komende jaren zal NLR dergelijke ontwikkelingen voortzetten.

Met het programma ‘Operationele beschikbaarheid’ levert NLR een 
goede bijdrage aan het succes van Defensie, omdat deze ontwikkelingen 
niet alleen leiden tot meer airpower, maar ook tot een duurzame en 
veilige maatschappij. ©
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  NDI - Laser shearography
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  Future Air and Space Power (FASP)
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  NLR Battlelab - controlroom

Programma ‘Future Air & Space Power’
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