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Het Joint Support Ship
lees hier meer over de inzetmogelijkheden 

Wat kunt u vertellen over de inzet van het 
schip. voor wat voor soort missies zou het 
joint support ship kunnen worden ingezet? 
De Leeuw: ‘Een van de taken van de Karel Doorman is sea 
basing, ondersteuning van landoperaties vanuit zee, waar 
ook ter wereld. In het geval van een missie waarvan het 
inzetgebied niet te ver van de zee ligt, kan het schip de 
operationele logistieke planning van zo’n missie uitvoeren 
en op een effectieve en veilige manier de bevoorrading 
voor de eenheden op het land vanuit zee verzorgen. 
Voorzien dus in de noodzakelijke logistieke ondersteuning 
bij zo’n missie. Voor het in- en ontschepen van personeel 
en materieel kan gebruik worden gemaakt van de 
helikopters aan boord en van vaartuigen als FRISC’s en 
LCVP’s (zie ook het kader), waardoor onafhankelijk van 
havens en vliegvelden kan worden geopereerd. 

Door de veelzijdigheid van het schip is zij ook zeer 
geschikt om ingezet te worden voor humanitaire missies. 
Er is een groot hospitaalcomplex aan boord. Vanaf het 
dek kunnen helikopters, zoals de Chinook, tanks met bijv. 
water, voedsel, kleine voertuigen, generatoren naar het 
vaste land vervoeren. Dit kan natuurlijk ook over water 
met de LCVP’s en andere landingsvaartuigen.

Als we kijken naar antipiraterij missies kunnen vanaf de 
Karel Doorman bijvoorbeeld NH-90 helikopters worden 
ingezet voor patrouilles. Er kunnen landingsvaartuigen 
en FRISC’s worden ingezet. En natuurlijk kan het andere 
patrouillerende schepen bevoorraden. Er zal dan wel een 
keuze moeten worden gemaakt welke taakstelling op dat 
moment prevaleert.

is het joint support ship ook geschikt als 
stationschip in de West?
‘Zeker, zo kan het worden ingezet als platform voor 
counterdrugsoperaties. Hiervoor kunnen de NH-
90 helikopters vanaf het schip worden ingezet ten 
behoeve van patrouilles en kunnen hiervoor ook de 
landingsvaartuigen en FRISC’s worden gebruikt. Tijdens 
het hurricane season kan het Joint Support Ship worden 
gepreload om in het geval van een ramp door een orkaan 
in het Caraibische gebied humanitaire hulp te verlenen. 
Benodigde detachementen, zoals elementen van het 
Geneeskundig bataljon (i.o.), ’n peloton mariniers of 
marechaussee, genisten, etc. kunnen dan in dat geval 
worden ingevlogen.

hoe zit het met het ‘joint’ optreden?
‘Dat is het wezen van het schip: het is een Joint Logistic 
Support Ship. De in de inleiding uiteengezette taakstelling 
van het schip is in de aard joint. Vaak zullen dus naast 
en samen met de vaste bemanning ondersteunende 
detachementen van alle krijgsmachtdelen mee varen. 
Maar dat kunnen met hetzelfde gemak ook buitenlandse 
eenheden zijn. Eigenlijk niets nieuws, zo wordt bij de 
marine al sinds jaar en dag geopereerd.’

Joint Support Ship
interview KTZ Paul de Leeuw, Projectleider

extra informatie

Feiten & cijfers
Lengte over alles  204,70 m
Lengte waterlijn   190,88 m
Breedte hoofddek  30,40 m
Diepgang max.     8,00 m
Gewicht leeg schip   17.200 ton
Gewicht lading   max. 10.600 ton
Waterverplaatsing   max. 27.800 ton
Maximum vaart bij  
sea state 4  18 knopen 
Voorstuwing   Diesel Elektrisch
Manoeuvreren    2 schroeven en roeren,  

2 boegschroeven,  
1 hekschroef, Dynamic Positioning

Geïnstalleerd vermogen  26 MW
Tankercapaciteit    7.700 m3 dieselolie voor schepen + 

1.000 m3 helikopterbrandstof
Accommodatie    300 bemanning en opstappers
  6 NH-90 (NFH) of 2 Chinook helikopter
   2 LCVP’s (Landing Craft Vehicle 

Personnel)
   2 FRISC (Fast Raiding Interception 

Security Craft)
   1 Landingsplek voor LCU (Landing 

Craft Utility)

Bewapening
Goalkeeper   2 Goalkeeper CIWS voor 

zelfverdediging tegen inkomende 
raketten (hoog geweldsspectrum);

Small Calibre Gun   2 op afstand bedienbare 30mm 
Marlin WS snelvuurkanonnen voor de 
korte tot middellange afstand tegen 
asymmetrische dreiging; 

Machine Gun   4 op afstand bedienbare 12,7 mm 
12.7mm Hitrole NT mitrailleurs voor 
zelfverdediging op de korte afstand 
tegen asymmetrische dreiging;

Mitrailleurs   op 6 posities handbediende 
7.62mm FN MAG mitrailleurs, voor 
zelfverdediging op de zeer korte 
afstand tegen asymmetrische dreiging.

Nog meer informatie over het Joint Support 
Schip is te vinden op:

www.defensie.nl/onderwerpen/materieel/
schepen/joint_logistic_support_ship

Scan de qr-code en bekijk live beelden van de 
aanbouw!


