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TNO Defensie en Veiligheid bestaat zestig jaar. In al die jaren 
heeft TNO – samen met de andere nationale kennisinstituten 
NLR en MARIN – zich ontpopt als de verbindende schakel tussen 
Defensie en de defensie-industrie. Inmiddels is de combinatie 
een ‘gouden’ driehoek als het gaat om innovaties binnen de 
krijgsmacht. Gezamenlijk hebben ze vele successen behaald. Wat 
er in het verleden is gerealiseerd, belooft veel voor de toekomst.

HET VERLEDEN IS EEN BELOFTE 
VOOR DE TOEKOMST

Met de oprichting van de Rijksverdedigingsorganisatie TNO 
in 1946 is de samenwerking met Defensie een feit. Het minis-
terie van Defensie brengt zijn defensieonderzoek gefaseerd 
over in deze niet-overheidsinstelling; een vernieuwende, voor 
die tijd ongebruikelijke stap. Het maakt Nederland uniek in 
de wereld.

In die wereld vindt juist op dat moment een tweedeling plaats. 
Aan de ene kant verenigen de westerse landen zich in 1949 
in de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) onder 
leiding van de Verenigde Naties. Aan de andere kant ontstaat 
het Warschaupact, een verdrag tussen communistische landen 
onder leiding van de Sovjet-Unie. Het tijdperk van de Koude 
Oorlog is aangebroken.

Bescherming
Vanaf nu zijn alle westerse ogen gericht op het oosten. De 
Nederlandse krijgsmacht settelt zich samen met NAVO-bondge-
noten op de Noord-Duitse laagvlakte om een eventuele aanval 
van communistische zijde af te slaan. Het is een tijd waarin niet 

alleen conventionele, maar 
ook nucleaire wapens deel 
uitmaken van een moge-
lijke aanval. Om de best 
mogelijke beschermings-
constructies en meest 
veilige munitieopslag te 
ontwerpen, onderzoekt 
TNO in opdracht van 
Defensie het gedrag van 
constructies en beton bij 
explosies.
Een ander team van 
experts neemt de mili-
taire uitrusting onder 
de loep. Veiligheid staat 
voorop, maar als het aan-
komt op de persoonlijke 
uitrusting van een militair, is 
comfort geen over bodige luxe. 

Het nieuw ontworpen draagsysteem is 
flexibel en ontlast de schouders.
Foto:  TNO.

TNO EN DEFENSIE:

Een strategisch 
partnerschap

Floortje Vriezema
 TNO Defensie en Veiligheid/Turnaround Communicatie
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Tegenwoordig nemen vredesoperaties een vooraanstaande plaats in.
(Foto: Audiovisuele Dienst Defensie)

Het verkenningsvoertuig Fennek kan worden uitgerust met een multispectraal mobiel 
camouflagesysteem (Foto: TNO)
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Volgens TNO is het zelfs een voor-
waarde voor functioneren. Het onder-
zoeksinstituut ontwikkelt daarom samen 
met de landmacht en de defensie- 
industrie nieuwe verbeterde kleding 
en attributen waaronder een kunst-
stof helm, waterdichte buitenkleding, 
nieuwe gevechtslaarzen en nieuwe 
basisgevechtskleding.
Verder ontwikkelt TNO in 2006 een 
nieuw draagsysteem. Militairen moeten 
immers vaak teveel ballast met zich mee 
dragen. Daardoor zijn zij niet mobiel 
genoeg om optimaal te kunnen optreden. 
Het nieuw ontworpen draagsysteem is 
flexibel en ontlast de schouders.

ZODIAC
Ook op communicatiegebied draagt TNO 
haar steentje bij. In de eerste jaren na de 
Tweede Wereldoorlog verloopt de communicatie tussen mili-
taire commandoposten via lijnverbindingen die handmatig moe-

ten worden aangelegd. Deze worden in de 
jaren vijftig vervangen door draadloze straal-
verbindingen die radiogolven in een bepaalde 
richting uitzenden. Het systeem heeft twee 
voordelen: het is sneller op te bouwen en het 
kan verder zenden dan een lijnverbinding.
Defensie gebruikt het systeem in het begin 
alleen voor communicatie tussen de com-
mandoposten, maar al snel ontstaat er een 
nieuwe behoefte. Om sneller te kunnen ver-
plaatsen, wil de krijgsmacht een gebiedsdek-
kend communicatiestelsel tot zijn beschik-
king hebben: het rayonverbindingsstelsel. 
TNO heeft als taak het systeem, dat alle 
eenheden tot op brigadeniveau met elkaar 
verbindt, op te starten.
In de jaren tachtig komt fabrikant Hollandsche 
Signaalapparaten nv (het tegenwoordige Tha-
les Nederland) met het beveiligde netwerk 
ZODIAC. Deze afkorting staat voor zone,  

digitaal, automatisch, cryptografisch beveiligd. Het is een 
gebiedsdekkend verbindingsstelsel van knooppunten, aan elkaar 
gekoppeld met FM200-straalzenders. In samenwerking met 
Defensie specificeert en test TNO het netwerk. Het instituut 
voert deelontwikkelingen uit en experimenteert met datacom-
municatie om ZODIAC te optimaliseren en te koppelen aan de 
verschillende netwerken van de NAVO-partners.

Sonartechnologie
De Koninklijke Marine ontbreekt niet in de strijd tegen 
de Oostbloklanden. De vloot moet territoriale wate-
ren beschermen tegen mogelijke aanvallen van vijande-

lijke onderzeeërs. Het vroegtijdig opsporen zonder daar-
bij de eigen aanwezigheid te verraden, is van levensbelang. 
Geen gemakkelijke opdracht, aangezien de sonar gebruik 
maakt van een actieve sonartechnologie. Dat houdt in dat de 
sonar niet alleen luistert, maar ook zendt. Samen met TNO 
werkt de Koninklijke Marine aan de ontwikkeling van een  
passieve sonar (alleen luisteren, niet zenden).

Internationale missies
De val van de Berlijnse muur in 1989 is het symbolische einde 
van de Koude Oorlog. In de jaren die volgen, wordt Duits-
land herenigd (1990), het Warschau Pact opgeheven (1991) 
en valt de Sovjet-Unie uiteen (eind 1991). De wereld veran-
dert. Internationale politieke verhoudingen verschuiven en de 
vijand van weleer bestaan niet meer. Het gevaar uit het oos-
ten is geweken.
Met het verdwijnen van het IJzeren Gordijn verschuift de 
taakstelling van de krijgsmacht. Naast het verdedigen van het 
Nederlandse grondgebied krijgt de krijgsmacht de taak om 
internationale operaties uit te voeren, voornamelijk in VN- 
of NAVO-verband. Voorheen waren expeditionaire missies 
als de oorlog in Korea en waarnemingsmissies in het Midden-

Een van de UNSCOM-inspecteurs is 
de heer Koos Ooms, oud-directeur van
het TNO Prins Maurits Laboratorium.
(Foto:  TNO).

Comfortabele kleding verbetert 
militaire inzet
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Oosten, Afrika en Azië uitzonderingen. Tegenwoordig nemen 
vredesoperaties een vooraanstaande plaats in, en wel op een 
zodanige manier dat het de organisatie en werkwijze van de 
krijgsmacht bepaalt.

Chemische wapens
Een ander oosten staat op: het Midden-Oosten. Al in het begin 
van de jaren tachtig zijn Irak en Iran verwikkeld in een ‘olie-
oorlog’; de Golfoorlog. Vijf maanden voor het staakt-het-vuren 
(augustus 1988) bombardeert Irak onder het regiem van Sad-
dam Hoessein de Koerdische stad Halabja met chemische 
wapens. Vijfduizend mensen komen daarbij om. Het is niet de 
eerste keer dat Irak gebruikt maakt van chemische wapens. Al 
in 1984 en 1986 analyseerde TNO urinemonsters van Koer-
dische slachtoffers van mosterdgasaanvallen op de aanwezig-
heid van het basisingrediënt thiodiglycol. De Veiligheidsraad 
verplicht Irak tot het toelaten van inspecteurs van de United 
Nations Special Commission (UNSCOM) om het chemische 
wapenarsenaal door te lichten. Een van de inspecteurs is de 
heer Koos Ooms, oud-directeur van het TNO Prins Maurits 
Laboratorium. Ook andere TNO-specialisten worden ingezet 
voor het uitvoeren van verificatieprocedures. 
In 1997 treedt het ‘Verdrag Chemische Wapens’ in werking. 
Met de ondertekening van dit verdrag beloven lidstaten geen 
chemische wapens te gebruiken, te ontwikkelen, te produce-
ren en/of over te dragen. Ook mogen ze anderen daar niet toe 
aanzetten. Het uitvoerend orgaan is de Organisation for the Pro-
hibition of Chemical Weapons (OPCW). Deze verdragsorganisa-
tie vestigt zich in Den Haag, mede omdat TNO de expertise in 
huis heeft om de 180 benodigde inspecteurs op te leiden. Ook 
beschikt het instituut over een laboratorium met ervaring in 
verificatieprocedures. Sinds de oprichting van de OPCW zijn 
er door inspecteurs meer dan 2900 inspecties uitgevoerd in 
79 landen. Zij hebben daarbij ruim duizend militaire en indu-
striële locaties bezocht.

Camouflage
Van inzet in Duitsland naar wereldwijde inzet vraagt om een 
aanpassing van camouflagepatronen. Het traditionele militaire 
groen steekt fel af bij het zandkleurige woestijngebied waar Irak 
voor tweederde deel uit bestaat. Maar ook materieel dat wel in 
het gebied opgaat, biedt onvoldoende bescherming tegen vijan-
delijke troepen. Zo worden materieeldetecterende sensoren 
steeds geavanceerder. Het camoufleren van materieel voor de 
vijand vraagt daarom veel aandacht. TNO doet al jaren onder-
zoek naar camouflage van personeel en materieel. In de twin-
tigste eeuw zijn het terugbrengen van de radarsignatuur (Radar 
Cross Section) en het verlagen van de infraroodsignalen de moge-

“Mede dankzij het onderzoek van TNO is de Nederlandse krijgsmacht in staat aan de meest moderne 
eisen te voldoen en in te spelen op actuele situaties. Het laatste decennium is de samenwerking tussen 
TNO en Defensie alleen maar hechter geworden. De min of meer vrijblijvende verbintenis is omgezet in 
een strategisch partnerschap.” (Lex Hendrichs, directeur Defensie Materieel Organisatie)

lijkheden voor het verminderen van de eigen zichtbaarheid voor 
anderen (Stealth). Het nieuwe uitgangspunt: camouflage is een 
geïntegreerd onderdeel van het voertuig en biedt een basis-
bescherming tegen multispectrale sensoren. Het verkennings-
voertuig Fennek kan bijvoorbeeld worden uitgerust met een 
multispectraal mobiel camouflagesysteem.

TITAAN
Op communicatiegebied staat de krijgsmacht rond de eeuw-
wisseling voor de keus: of er komt een midlife-update van 
ZODIAC of er wordt een eigen communicatiesysteem ontwik-
keld. Defensie kiest voor het tweede en ontwikkelt TITAAN. 
Dit is een digitaal systeem waarin militaire en civiele compo-
nenten aan elkaar zijn gekoppeld. Militairen in het veld beschik-
ken met dit systeem over dezelfde functies (bijvoorbeeld data-
verkeer en e-mail) als op kantoor. TITAAN maakt het mogelijk 
om in een mum van tijd netwerken uit te rollen, die comman-
doposten met elkaar verbinden via straalzenders, vaste verbin-
dingen, draadloze netwerken en satellietverbindingen. TNO is 
nauw betrokken bij het ontwikkelingsproces, onder andere 
door de ontwikkeling van de FM200-adapterbox. Dit is een 
box die het analoge militaire straalzenderpark verbindt met 
het IP-netwerk TITAAN. Nederland is met dit systeem kop-
loper in de wereld.

Getuige de genoemde voorbeelden van onderzoeksresultaten, 
kunnen we concluderen dat de strategische samenwerking voor 
alle partijen in de ‘gouden driehoek’ zowel in het verleden zijn 
vruchten heeft afgeworpen als voor de toekomst veel mooie 
beloftes in zich meedraagt.  

TNO is nauw betrokken bij het ontwikkelingsproces van TITAAN, onder andere door de 
ontwikkeling van de FM200-adapterbox.
(Foto: Hans Oostrum Fotografie)

“De samenwerking tussen TNO 
en Defensie is alleen maar hechter 
geworden”
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