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Historische canon Garderegiment Fuseliers Prinses Irene
A.C. de Ruyter van Steveninck
De kazerne in Oirschot is naar hem vernoemd. Wie de kazerne opkomt, ziet zijn borstbeeld staan. Maar wie was
deze generaal-majoor A.C. de Ruyter van Steveninck? Hij werd in 1895 in Tiel geboren. In 1915, tijdens de Eerste
Wereldoorlog, moest hij opkomen voor het vervullen van zijn militaire dienstplicht. In datzelfde jaar meldde hij
zich echter met succes aan voor de Koninklijke Militaire Academie in Breda. Zo begon hij aan een loopbaan als
beroepsofficier bij de veldartillerie. Hij ontwikkelde in de jaren twintig een grote belangstelling voor de waarneming van doelen voor de artillerie vanuit de lucht.
Vliegen was voor hem een passie, al zat hij niet zelf achter de stuurknuppel.
Toen het Nederlandse leger eind augustus 1939 mobiliseerde – dit in verband
met de Tweede Wereldoorlog die op uitbreken stond – had De Ruyter van
Steveninck de rang van kapitein. Nadat de Duitsers op 10 mei 1940 ons land
waren binnengevallen, werd hij als lid van een militaire missie naar Brussel
gezonden. Deze missie moest proberen een zo goed mogelijke samenwerking
met het Belgische Algemeen Hoofdkwartier tot stand te brengen. Het was
vergeefse moeite. Het Duitse leger bleek veel te sterk, niet alleen voor
Nederland, maar ook voor België, Frankrijk en Groot-Brittannië, dat zijn
bondgenoten te hulp was geschoten. Via een lange omweg kwam De Ruyter
van Steveninck in februari 1941 in Londen aan. Hij kwam terecht bij de Prinses
Irene Brigade. Na eerste enige tijd het bevel over een van de bataljons te
hebben gevoerd, werd hij op 7 januari 1942 benoemd tot commandant van
de brigade. Enige tijd later werd hij bevorderd tot luitenant-kolonel. Mede
door zijn inspanningen werd, voorafgaand aan de landing in Normandië, de
kwaliteit van de brigade steeds verder opgevoerd. Bovendien bleek hij goed
overweg te kunnen met de Britse en Amerikaanse bevelhebbers. Vanaf 8
augustus 1944, toen hij in Normandië arriveerde, leidde hij de brigade tijdens
de opmars door Frankrijk, België en Nederland. Zo groeide hij uit tot het
boegbeeld van de Irenemannen. Na de oorlog was De Ruyter van Steveninck
in verschillende functies betrokken bij de wederopbouw van de Koninklijke
Landmacht. Op 22 juli 1946 nam hij zitting in het Hoog Militair Gerechtshof,
iets wat hij altijd al graag had gewild. Hij ging nu recht spreken over militairen
die werden verdacht van het plegen van een strafbaar feit. Kort nadat hij tot
generaal-majoor was bevorderd, overleed hij op 22 maart 1949. De Ruyter van
Steveninck werd 53 jaar. In Oirschot leeft zijn naam voort.

13 Lichte Brigade
13 Lichte Brigade ontstond in 1953 als het 43e Regiment Infanterie. Het
regiment viel op dat moment onder de 4e Divisie. In 1957 veranderde
de organisatie binnen de divisies. De regimenten werden omgevormd
in gevechtsgroepen. 2 jaar later werd 43e Gevechtsgroep onder bevel
van de 1e Divisie ‘7 December’ gesteld. Hiermee wijzigde de naam in
13e Gevechtsgroep. Komst pantserwielvoertuigen en –rupsvoertuigen.
Met de komst van pantserwielvoertuigen en -rupsvoertuigen werden
de gevechtsgroepen omgevormd tot pantserinfanteriebrigades. Op 15
november 1960 veranderde de naam in 13 Pantserinfanteriebrigade.
De indeling van de divisies wijzigde ook en de brigade kwam weer
onder bevel van de 4e Divisie.Na bijna 11 jaar, op 1 januari 1971, kwam
13 Pantserinfanteriebrigade weer onder bevel van de 1e Divisie ‘7
December’. Door een veranderde samenstelling wijzigde een aantal
pantserinfanteriebrigades in pantserbrigades. Dit bracht ook weer een
naamswijziging met zich mee: op 1 september 1979 veranderde de naam
in 13 Pantserbrigade. Ruim 12 jaar later gebeurde dit om dezelfde reden
opnieuw: op 1 juli 1992 was 13 Gemechaniseerde Brigade een feit. Eind

2014 is 13 Gemechaniseerde Brigade omgevormd tot 13 Lichte Brigade.
Dit vanwege bezuinigingen en om het ‘gat’ tussen 11 Luchtmobiele Brigade
en 43 Gemechaniseerde Brigade te vullen. Vormde eerst het gepantserde
pantserrupsvoertuig CV90 de ruggengraat van de brigade, in de lichte
brigade draait het om lichte en snelle wielvoertuigen.Deze vormen qua
snelheid, actieradius, veelzijdigheid en aanpassingsvermogen, een
belangrijke aanvulling. Het CV90-infanteriegevechtsvoertuig is vervangen
door het Boxer-pantservoertuig in diverse uitvoeringen, het Bushmasterpantservoertuig en de Mercedes Benz-280 CDI-terreinwagen. 13 Lichte
Brigade is zo bij uitstek geschikt voor het bestrijken van grote gebieden
en het optreden in verstedelijkt terrein tussen de bevolking. Dit dankzij
voertuigen als het Bushmaster-infanterievoertuig, de open terreinwagens
Mercedes Benz CDI en het nieuwe gepantserde Boxer-wielvoertuig in
verschillende uitvoeringen. Van die laatste komt de infanterieversie in
2016/2017). Open Mercedes Benz-terreinwagen 280 CDI met automatische
granaatwerper.
Met ongeveer 3.000 medewerkers is de brigade 1 van de 3 grootste
werkgevers in Zuid-Nederland. De brigade bestaat uit:
•
17 Pantserinfanteriebataljon Garderegiment Fuseliers Prinses Irene;
•
42 Pantserinfanteriebataljon Limburgse Jagers;
•
42 Brigadeverkenningseskadron Huzaren van Boreel;
•
41 Pantsergeniebataljon;
•
13 Geneeskundige Compagnie;
•
13 Herstelcompagnie;
•
30 Natresbataljon;
•
Eenheid Robotica en Autonome Systemen.
De brigade beschikt over:
•
Boxer-pantserwielvoertuigen: in diverse uitvoeringen;
•
Bushmaster-pantserwielvoertuigen;
•
Fennek-verkenningsvoertuigen;
•
Mercedes Benz 280 CDI-terreinwagen;
•
Fuchs-pantserwielvoertuig;
•
ontsmettingssystemen.
Daarnaast beschikt de brigade over logistieke en geniemiddelen, zoals
4-tonners, het MLC-wegenmatsysteem en geneeskundige materieel.
13 Lichte Brigade krijgt op korte termijn de beschikking over Scaniavrachtwagens, in diverse uitvoeringen. Eenheden van de brigade hebben
missies uitgevoerd op de Balkan (Bosnië, Macedonië, Kosovo), in Cyprus,
Irak en Afghanistan. Ook in Nederland werd de brigade vaak ingezet,
bijvoorbeeld bij het ondersteunen van de Nationale Politie, het Openbaar
Ministerie en Douane. En militairen hielpen bij dijkbewaking, wateroverlast
en bij het blussen van heide-, bos- en duinbranden.

SAMEN WERKEN AAN
EEN VEILIGE OMGEVING

Met nieuwe innovatieve projecten onze samenleving veiliger maken. De Safety & Security Campus (kortweg
SSC) is een unieke samenwerking tussen Brainport Eindhoven, brandweer, 13 Lichte Brigade, douane, GGD,
politie en de gemeente Oirschot. De campus is gevestigd op legerplaats Oirschot. Binnen de SSC werken de
partners nauw samen aan echte innovatie op het gebied van safety & security. Niet alleen door het ontwikkelen
van nieuwe en eigen oplossingen, maar ook door het beproeven van beschikbare technologie voor operationeel
nuttige toepassingen in het veiligheidsdomein. Hiervoor is een meerjarige onderzoeks- en ontwikkelagenda
opgesteld. In de aanpak van gedeelde uitdagingen staan synergie en kennisdelen (learning community) voorop. Maar altijd met een grote gemeenschappelijke deler. Samenwerking met het omliggende ecosysteem van
bedrijven en kennisinstellingen is hierbij evident, zowel binnen Brainport als daarbuiten.
Werkwijze
Brainstormen, kennis uitwisselen en het bedenken van innovatieve
oplossingen vormen de basis van de werkwijze van SSC. Maar ook het
in de praktijk brengen van de ontwikkelde ideeën is essentieel. In de
praktijkgerichte experimenteerruimtes (fieldlabs) en operationele
proeftuinen (living labs) worden de partners van de SSC uitgedaagd om te
werken aan praktische oplossingen voor veiligheidsvraagstukken.
De projecten waaraan momenteel door de SSC gewerkt wordt:
Remote controlled voorverkennen onbekende locatie
met live beeld op controller operator

Autonoom padverkenning

Deels autonoom voorverkennen met Spot van BD
waarbij mappen on the go gebruikt worden

•
•
•

Vervolg verbeteren en robuuster maken deze functionaliteit
Sensor plaatsen
Strooi sensoren achterlaten die waarschuwen bij verstoring veilig verklaarde ruimte

Deels autonoom voorverkennen met Jackel

•

Op basis van foto(s) buitenkant pand komen tot een voorverkenning van alle aanwezige
ruimtes
In kaart brengen PD
Cel inspiratie

•
•
•
•
•
•
Robot is in staat een ‘baken’ te volgen dat een mens
bij zich draagt

•

•
•
•

(vanuit de lucht) detecteren van begraven stoffelijke overschotten bos omgeving incluis
(remote sensing tech)
(vanuit de lucht) detecteren van productie locatie drugs
(vanuit de lucht) detecteren van dumpplekken chemisch afval
Way out mbv bordjes
Aangekochte ontwikkelrobot (Unitree G01 EDU) beschikt over functionaliteit (side) follow
me. LE robot (Segway Loomo) beschikt over follow me functionaliteit. Werking beide robots
wordt beproefd
Beschikbare technologie in Unitree (baken) Loomo (zicht) wordt beproefd waar mogelijk
verbeterd
Beschikbare technologie in Rheinmentall mission Master wordt ter beschikking gesteld aan
DSI DSO evt. ME voor beproeven werking
Beschikbare technologie (hierboven) wordt doorontwikkeld van prototype tot robuuste vorm
die operationeel inzetbaar is

Ism DSI DSO

Voorbereiding experiment met beproeven ad-on technologie; Strobe/licht en geluid module op
robot (vraag en effect onderzoek)

Ism DSI DSO

Opzetten experiment inzet robotica bij omgang mensen verward gedrag

Combinatie grond, ondergrondse, water en lucht
robots. Nu nog los van elkaar remote controlled

Een grond en een luchtrobot werken samen in het scenario voorverkennen onbekende locatie

Robots beproeven op hack-bestendigh. Betrouwbaar
gereedschap en opgedane kennis voor ontwikkelen
tegenmaatregelen

PEN test robots en autonome systemen

Rat race

Vervolg op PEN test & handelingsperspectief voortborduren

Bekendheid met bestaan van + voorbereiding op
experiment Jackel

Simulatie mogelijkheid Unitree Go 1 met en vanuit ROS. Voorbereiding op opdracht Jackel.

PRAKTISCHE
INFORMATIE

Draaiboek Safety & Security Campus Bootcamp
De Bootcamp heeft als doel om een aantal technische vraagstukken op
te lossen. Zodoende voldoen de middelen dan beter aan de operationele
eisen en kunnen ze geïntegreerd worden in de operationele eenheden van
de partners.

De vraagstukken waar aan gewerkt wordt zijn:
•
•
•
•
•

Real time advies van medisch specialisten die op afstand het behandelen van gewonden kunnen begeleiden
Autonoom verkennen van een gebouw
Swarming tussen drone en robot voor het verkennen van een onbekend gebied
Verkorten aanrijtijden ambulances
Robot bewaken en beveiligen

Vertegenwoordigers van Summa, Fontys, TuE, Politie, veiligheidsregio
Brabant-Zuidoost, GGD diverse bedrijven en Defensie zullen gezamenlijk
werken aan het zoeken naar oplossingen.

Veiligheidsaspecten
Telefoonnummers:
•

In geval van medische problemen bel 112, geef duidelijk de locatie
door en informeer de wacht

Voor vragen aangaande de bootcamp:
•
Jean-Pierre Schouwenaars
06 39574904
•
Maud van Riemsdijk		
06 23568153
•
Ingrid Vlug		
06 34514836

Non-disclosure agreement
Bij de introductie zal iedereen gevraagd worden een Non Disclosure
Agreement te tekenen

Gedragsregels
Tijdens het verblijf in de legerplaats willen we jullie verzoeken een aantal
gedragsregels in acht te nemen:
•
Bezit en gebruik van drugs is niet toegestaan en zal tot onmiddellijke
verwijdering leiden
•
Het maken van foto’s is verboden
•
Zorg ervoor dat je op tijd bent als er afspraken met anderen gemaakt
worden, wachten is voor iedereen onaangenaam
•
Betreed alleen de gebouwen die gebruikt worden voor de bootcamp
•
Tijdens het verblijf in de bar kan een biertje gedronken worden, het is
niet de bedoeling dat er te veel gedronken wordt
•
Ruim iedere dag de slaapgelegenheid en de werkruimte netjes op
•
Zorg dat je geen waardevolle spullen of documenten laat slingeren
•
Maak gebruik van paden en wegen, parkeer je vervoersmiddel op de
daartoe aangewezen plaatsen

PROGRAMMA
Maandag
14:00

Donderdag

Officiële opening brigade-generaal Gert-

07:00

Ontbijt

Jan Kooij

08:30

Aanvang opdrachten

14:45

Toelichting Bootcamp

12:00

Lunch

15:15

Inrichten Werklocaties, toelichting bege-

13:00

Vervolg opdrachten

leiders

17:30

Diner

16:00

Opstart werkzaamheden

18:30

Vervolg opdrachten

17:30

Ice braker en diner

21:00

Gezamenlijke afsluiting

Dinsdag

Vrijdag
07:00

De slaapruimtes worden opgeruimd en

07:00

Ontbijt

08:30

Aanvang opdrachten

12:00

Lunch

07:30

Ontbijt

13:00

Vervolg opdrachten

09:00

Presentaties van de creaties: presentatie

17:30

Diner

18:30

Vervolg opdrachten

21:00

Gezamenlijke afsluiting

netjes achtergelaten

en prototype
12:00

Afsluiting door Plaatsvervangend Commandant 13 Lichte Brigade, Kolonel Peter
Kemna

Woensdag
07:00

Ontbijt

08:30

Aanvang opdrachten

12:00

Lunch

13:00

Vervolg opdrachten

17:30

Diner

18:30

Vervolg opdrachten

21:00

Gezamenlijke afsluiting

12.15

Gezamenlijke lunch

14.00

Afsluiting bootcamp

www.safetysecuritycampus.com

