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De Rode Baretten van de Koninklijke Landmacht oefenen van
9 t/m 13 september in de gemeente Houten en omgeving.
De militairen van 11 Herstelcompagnie van de luchtmobiele
brigade komen uit Schaarsbergen en zijn gespecialiseerd in
het ondersteunen van de brigade met operationele onderhoudcapaciteit. Raakt een voertuig beschadigd, dan bergen en
repareren de militairen van de herstelcompagnie het voertuig,
valt een radio uit, dan zijn het de militairen van deze eenheid
die zorgen voor reparatie.
Daarnaast kunnen de militairen ook ingezet worden voor
infanterietaken als het uitvoeren van sociale patrouilles en het
inrichten van mobiele checkpoints.
Disciplines
Tijdens de oefening THE BOAR IDENTITY worden de verschillende disciplines binnen militaire operaties beoefend.
De militairen beginnen de oefening met het bouwen van een
tijdelijke militaire bivakplaats bij het outdepot van Rijkswaterstaat nabij Houten. Daar zal de compagnie de hele week
verblijven en zijn oefenoperaties opstarten. Verder zijn de
militairen gedurende de hele week zichtbaar in de gemeente
Houten. Daarbij zal gebruik gemaakt worden van militaire
voertuigen en regelmatig ook helikopters van het Defensie
Helikopter Commando worden ingezet

Vooraf kunnen niet alle onderdelen van de oefening bekend
gemaakt worden, omdat juist de verrassing een belangrijk trainingselement is. Militairen moeten in staat zijn om in veranderende omgeving voortdurend de juiste keuzes te maken om zo
hun taken goed uit te voeren.
Bevolking
Mede daarom ook wordt regelmatig - zoals nu - in civiele omgeving geoefend. Missies in Bosnië, Irak, Afghanistan en Mali
hebben bewezen dat militairen het merendeel van hun taken
uitvoeren tussen, voor en samen met de bevolking. Door ook
op deze manier te oefenen, benaderen we de werkelijkheid
van militaire inzet waar dan ook ter wereld.
De oefening THE BOAR IDENTITY vindt daarom grotendeels
plaats in openbaar gebied. De gemeente Houten, de politie en
Defensie werken samen om deze oefening mogelijk te maken.
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Merkbare aanwezigheid
De bevolking van de gemeente Houten kan op verschillende
manieren in contact komen met militairen. Zij zijn bijvoorbeeld
in de stad te zien tijdens voet- en gemotoriseerde patrouilles.
Woensdag 11 september wordt een voertuigcontrole
uitgevoerd. Mocht u daar niet aan willen meewerken, meld u
dat dan aan de militairen; zij zullen u direct laten doorrijden.
Tijdens de oefening maken de militairen gebruik van wapens,
in een aantal gevallen in combinatie met oefenmunitie (‘losse
flodders’). Het kan dus voorkomen dat u schietende militairen
hoort of ziet - dat geeft geen gevaar voor omstanders.
Klachten- en schaderegeling
Indien er tijdens de oefening schade ontstaat aan uw eigendom, veroorzaakt door militair optreden of indien u nadere
informatie wenst, dan kunt u zich wenden tot de Officier van
Dienst van de eenheid 06 20223444.
Voor verdere afwikkeling van de schade kunt u zich vervolgens
richten tot:
Ministerie van Defensie, CDC/JDV/Sectie Claims
Postbus 20703
2500 ES Den Haag
Telefoon 0703396701
Vermeld bij uw claim zoveel mogelijk gegevens; Militaire eenheid, kenteken voertuig, datum,tijd, plaats, soort schade etc.
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De militairen die deelnemen aan de oefening in Houten zijn
afkomstig van 11 Luchtmobiele Brigade in Schaarsbergen. Deze
militairen zijn herkenbaar aan hun opvallende rode baret. De
rode baret is het internationale symbool voor luchtlandingseenheden. Die baret krijg je als militair niet zo maar uitgereikt.
Deze baret moet je, door het volgen en afronden van een van
de zwaarste opleidingen van de krijgsmacht, echt verdienen.
De rode baret staat voor moed, trouw, veerkracht, gehardheid,
veelzijdigheid en trots. De militairen van de Luchtmobiele Brigade zijn overal ter wereld snel inzetbaar en zijn opgeleid om
onder alle omstandigheden operaties uit te voeren. Hun motto
is niet voor niets: Elk Moment, Elke Missie!

