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Foto: Ampyx Power ontwikkelt een Airborne Wind Energy Systeem (AWES) met een vliegtuig/
drone aan een kabel, dat wind op grotere hoogte omzet in elektriciteit

Voorwoord

“De mogelijkheden van drones zijn legio. Voor de brand-
weer, de Kustwacht, maar zeker ook voor Rijkswaterstaat. 
Neem de inspectie van de balgstuw bij Ramspol, deze is 
laatst met een drone geinspecteerd. Veiliger, stukken 
goedkoper en sneller dan met mensen op een hoge steiger. 
Of het verkeersmanagement op de weg. Nu doen we dat 
vooral met vaste camera’s, maar die hebben nooit het 
totaalbeeld. Met drones kunnen we al het verkeer van boven 
bekijken. Dat Rijkswaterstaat nu drones in de praktijk test, 
samen met marktpartijen en kennisinstellingen, levert een 
schat aan informatie. En dat is precies wat nodig is om de 
innovatie verder te brengen! Er is vaak meer mogelijk dan je 
denkt. Houd deze koers vast, zeg ik tegen Rijkswaterstaat. 
En u wens ik veel leesplezier en inspiratie toe.”

Met vriendelijke groeten,

Cora van Nieuwenhuizen
Minister van Infrastructuur en Waterstaat
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Onbemande luchtvaartuigen kennen vele professionele toepassingen, van de inspectie van 
 gebouwen tot verkeersmonitoring en het in kaart brengen van overstromings risico’s. De technologie 
ontwikkelt zich razendsnel waardoor er steeds nieuwe mogelijkheden ontstaan. Deze publicatie geeft 
een overzicht van de stand van zaken van drones in het publieke domein. 

Inleiding

Foto: Inspectie spoorbrug met een drone

In deze publicatie wordt een actueel beeld geschetst van de 
toepassing van drones. De huidige visie van het ministerie 
van Infrastructuur en Waterstaat en de actuele aandachts-
gebieden in het beleid komen aan bod. We kijken naar de 
inzet van drones bij andere overheden zoals waterschappen, 
provincies en gemeenten. En zo’n twintig uitgevoerde 
pilotprojecten passeren de revue, met een breed scala aan 
nuttige toepassingen.

Uit onderzoek en een groot aantal (proef )projecten blijkt 
eens te meer dat drones op vele terreinen nuttig ingezet 
kunnen worden. Het ministerie van IenW roept kennis-
instituten, overheden en marktpartijen op om drones en 
andere robots de komende tijd voortvarend te gaan 
implementeren omdat hiermee flinke veiligheidswinst en 
kostenbesparing behaald kunnen worden.
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Drones: visie en beleid
In 2017 heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) een visie document opgesteld 
met daarin een gezamenlijk beeld voor de toepassing van drones vanuit de ministeries. Deze visie 
geeft een samenhangend beeld voor de activiteiten van het Rijk op het gebied van drones. Het beleid 
is gericht op het ruimte geven aan innovatie op het gebied van drones en gelijktijdig zorgen voor een 
veilig gebruik van drones. De dronesector wordt nadrukkelijk uitgenodigd aan te haken en zelf met 
initiatieven te komen.

Dronemarkt ontwikkelt zich gefaseerd, 
 economische potentie is groot
De Europese onderzoeksorganisatie SESAR Joint 
Undertaking verwacht een potentiële markt voor circa 
400.000 beroepsmatige drones in Europa, met ‘landbouw’ 
als grootste en ‘infrastructuur’ als tweede belangrijke 
markt. De potentiële economische waarde van de Europese 
markt wordt geschat op jaarlijks meer dan €15 miljard in 
2050, waarvan 70% wordt verdiend in de dienstverlening. 
De dronemarkt ontwikkelt zich naar verwachting in fasen, 
waarbij steeds meer type operaties mogelijk worden. Hoe 
snel de ontwikkeling gaat en hoe het eindbeeld eruitziet is 
onzeker. Technologisch wordt veel mogelijk, toekomstig 
gebruik hangt vooral af van acceptatie en regelgeving. Ook 
zonder de volledige integratie van drones in het luchtruim 
zijn de mogelijkheden van drones groot, evenals de 
economische potentie.

Meerwaarde drones voor veiligheid, bereikbaar-
heid en leefbaarheid en efficiënt werken
Het ministerie van IenW is trekker van het dossier drones en 
streeft ernaar dat Nederland koploper van Europa wordt op 
het gebied van drones. De inzet van drones draagt ook bij 
aan opgaven van het ministerie: een leefbaar, bereikbaar en 
veilig Nederland, nu en in de toekomst. Daarnaast moeten 
overheden en het bedrijfsleven zich ontwikkelen door het 

Gebruik en toepassingsmogelijkheden  
drones nemen toe
Het recreatieve gebruik van drones door consumenten in 
Europa en in Nederland is de afgelopen jaren snel gegroeid 
en blijft naar verwachting groeien. Er zijn nu circa 1,5 
miljoen drones voor consumenten in Europa, met een groei 
van 100% per jaar in de afgelopen jaren. Dat geldt ook voor 
het beroepsmatige gebruik door overheid en bedrijven (nu 
ruim 10.000 drones in Europa), waarmee werkzaamheden 
veiliger, efficiënter en effectiever kunnen worden uit-

gevoerd.  Tot slot zijn er in Europa nog zo’n 1000 drones 
voor militair gebruik, bijvoorbeeld voor verkenningstaken. 
Daarnaast nemen de toepassingsmogelijkheden van drones 
toe. Dit komt mede door de snelle technologische 
ontwikke lingen op het gebied van drones en de sensoren 
waarmee data wordt verzameld en de creativiteit van 
gebruikers van drones. Naast de technologie is wet- en 
regelgeving en maatschappelijke acceptatie van drones van 
invloed op de mogelijkheden en de groei van de dronemarkt.
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Figuur: Aantal beroepsmatige drones in Europa naar sector in 2050

Bron: Kansen voor drones ministerie van IenW, oktober 2017
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op effectieve en efficiënte wijze uitvoeren van maatschappe-
lijke opgaven op verschillende terreinen, van infrastructuur 
tot energie en onbemande luchtvracht. De meerwaarde van 
het gebruik van drones voor de overheid zit vooral in 
veiligheid, bereikbaarheid, leefbaarheid/duurzaamheid en 
efficiëntie. Daarnaast heeft de overheid een voorbeeld-
functie bij de inzet van drones. Door zelf met drones aan de 
slag te gaan worden kennisinstituten en marktpartijen 
gestimuleerd deze diensten ook te gaan ontwikkelen en aan 
te bieden in contracten.

Ambities en uitdagingen voor de komende jaren
Het kabinet heeft drie samenhangende en elkaar 
 ver sterkende ambities met drones:
1. borgen van de veiligheid (in de lucht, op de grond en 

privacy);
2. benutten van de maatschappelijke toepassingen;
3. benutten van de economische kansen voor Nederland.

Om deze ambities te bereiken wil het ministerie van IenW 
samen met de sector en de andere ministeries de komende 
jaren de volgende uitdagingen aangaan:
• Veilig gebruik van drones. Het beperken van risico’s en 

het borgen van de veiligheid in de lucht, op de grond en 
het beschermen van de privacy. 

• Nederland is dé partner voor partijen die drones willen 
ontwikkelen en toepassen. Nederland is de koploper van 
Europa.  

• RWS en ProRail zijn innovatieve beheerders. Met drones 
sneller, veiliger en efficiënter handelen bij incidenten, 
evenementen en inspecties van lijninfrastructuur en 
objecten. 

• Dronevliegen over grote afstanden, in de nacht, boven de 
stad, in de CTR1, boven mensen en buiten het zicht van de 
operator wordt mogelijk. Beroepsmatige mogelijkheden 
vergroten, o.a. het verzamelen/verwerken van 3D-data in 
het kader van Smart City. 

• Smart logistics: innovatie in de logistieke keten.
Bijvoorbeeld transport naar schepen en vervoer van 
hoogwaardige, urgente goederen.

• Geïntegreerd gebruik van het luchtruim. Gezamenlijk 
gelijktijdig gebruik van het luchtruim door bemande en 
onbemande luchtvaartuigen door inzet van 
communicatiesystemen. 

Nederlandse regelgeving volgt Europese  
regel geving (Voortgangsbrief mei 2018)
Het kabinet komt toch niet met strengere regels voor 
mensen die als hobby met een drone vliegen. Zij mogen nu 
maximaal 120 meter hoog vliegen met hun drone, maar het 
kabinet wilde dat verlagen naar 50 meter. Dat gaat niet door, 
omdat de Europese Unie werkt aan Europese regels voor  
dronevliegers. Volgens de aanstaande Europese regels mogen  
hobbyisten gewoon op 120 meter hoogte blijven vliegen. 

1 Control Regions, gebieden rond luchthavens waar vliegtuigen 
contact hebben met de verkeerstoren

Deze Europese regelgeving gaat naar verwachting halver-
wege 2019 in. Daarom heeft het kabinet besloten om de 
voorgenomen aanscherping van de vliegverkeersregels  
voor hobbyisten niet voort te zetten, schrijft minister Van 
Nieuwenhuizen van Infrastructuur in een brief aan de 
Tweede Kamer in mei 2018.

Europa kent geen onderscheid meer tussen recreanten en 
beroepsmatige dronevliegers. Bij alle operaties met een laag 
risico mag tot maximaal 120 m hoogte gevlogen worden. 
Professionele dronevliegers met een ROC-lightvergunning 
hebben nu wel te maken met een maximale vlieghoogte van 
50 meter, wat het kabinet dus eigenlijk ook wilde voor 
amateurs. Europa gaat uit van een vlieghoogte van 120 
meter, ook voor professionals met een minidrone. Daarom 
kijkt het kabinet of het de vlieghoogte voor deze groep nu 
alvast kan verhogen van 50 naar 120 meter. 

Uitnodiging aan de dronesector
De overheid neemt diverse rollen in op het gebied van 
drones: als regelgever, als gebruiker, als samenwerkings-
partner en stimulator van de sector en als facilitator. Het 
realiseren van de ambities en uitdagingen vergt een hechte 
samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en 
overheid. Het ministerie van IenW nodigt partijen dan ook 
uit aan te haken, mee te doen en zelf met initiatieven te 
komen die invulling geven aan de ambities. De dronesector 

wordt al gestimuleerd (door high level meetings, summer-
schools, de expertgroep droneregel geving en pilot-
projecten)  om aan te geven waar we als Nederland precies 
koploper in willen zijn. Daarnaast zijn Rijkswaterstaat en 
het ministerie van Defensie genoemd als launching 
customers in het regeerakkoord. De afgelopen twee jaar zijn 
al een aantal stappen gezet met het uitvoeren van pilot-
projecten met drones. De opgave is om deze kennis en 
ervaring te verankeren in de operatie en de onderhouds-
opgaven. Een gezamenlijke focus geeft richting en vergroot 
de kans op succes.

Drones in het publieke domein

Al vanaf 2014 is Rijkswaterstaat bezig met de inzet van 
drones voor verkeersmanagement, brug inspectie, 
verkeerstellingen, crisis- en incidentmanagement etc. 
In opdracht van het ministerie van IenW coördineert 
WVL het project drones bij Rijkswaterstaat dat samen 
met de andere organisatieonderdelen wordt 
uitgevoerd. Verder wordt er samengewerkt met 
kennisinstituten, marktpartijen en netwerkbeheer-
ders (zoals ProRail, waterschappen, provincies en 
grote gemeenten) via het Platform WOW.
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Interview

Foto: Directie Luchtvaart Ministerie IenW

Toon nut en noodzaak aan
Ties richt zich liever op kansen dan op beperkingen. Zijn 
drijfveer: niet alleen denken vanuit technologische 
toepassingen, maar oplossingsgericht werken. “De minister 
heeft aangegeven innovaties met drones te willen stimule-
ren. Rijkswaterstaat wordt in het Regeerakkoord expliciet 
genoemd als launching customer. Dat is een directe 
uitnodiging aan zowel marktpartijen als overheidsorgani-
saties om concrete resultaten te boeken. Er lijkt sprake van 
een kip-ei probleem. De toegevoegde waarde van drones 
moet zich nog bewijzen, maar dat gaat pas gebeuren als de 
markt voor drones groter wordt. Rijkswaterstaat kan helpen 
om die opschaling te realiseren. Rijkswaterstaat verzamelt 
veel data door het uitvoeren van pilotprojecten en toont 
hiermee het nut en de noodzaak van de inzet van drones 
aan. Zo werken we nu aan de maatschappelijke acceptatie 
en kunnen we Europese regelgeving beïnvloeden zodat er 
steeds meer mogelijk wordt.”

Delen
Om stappen te kunnen zetten in Nederland, is het delen van 
kennis en ervaringen tussen alle betrokken partijen zeer 
waardevol. Van Zanten: “Voor private partijen is innovatie 
niet altijd direct lonend. De overheid heeft een rol om deze 
moeilijke opstartperiode te overbruggen. Als de overheid 
bepaalde doelen stelt en daarvoor gerichte pilotprojecten 
laat uitvoeren die leiden tot opschaling, samen met 

marktpartijen, dan groeit de sector vanzelf mee. Een mooi 
voorbeeld is het vliegen met drones in de nacht. Voor de 
brandweer is dit nu toegestaan, maar mogen de politie en 
Rijkswaterstaat dat dan ook? En daarna de sector? Het is een 
zoektocht, waarbij we met elkaar volgens een gestructureerde 
agenda werken.”

“Toon het nut en de noodzaak van 
de inzet van drones aan”

Nabije toekomst
Komend jaar zal de Nederlandse regelgeving worden 
opgevolgd door Europese regelgeving. Daarnaast is de EU 
bezig met de ontwikkeling van een luchtverkeerssysteem 
voor drones. Ties: “Er komt een Europese aanpak om drones 
in een netwerk op te nemen, U-space. Daarmee worden veel 
vragen en problemen opgelost, omdat je in U-Space 
netwerk precies weet waar drones zijn en waar ze mogen 
zijn. Het wordt een geautomatiseerd systeem, omdat je het 
overzicht en toezicht onmogelijk bij luchtverkeers leiders 
neer kunt leggen. Grote kans overigens dat de komst van 
zo’n systeem leidt tot het opnieuw nadenken over proces-
sen in de bemande luchtvaart.” 

Samenwerking binnen de gouden driehoek

Het doel van het ministerie van IenW is duidelijk: 
Nederland wil één van de koplopers zijn op het gebied 
van drones. Om hier te komen is samenwerking binnen 
de ‘gouden driehoek’ van overheid, marktpartijen en 
kennisinstellingen cruciaal. Ties van Zanten van IenW 
over die samenwerking, de huidige ontwikkelingen en 
de doelstellingen voor de komende jaren.

Als hoofd van de afdeling Luchtvaartveiligheid bij de 
directie Luchtvaart van IenW is Ties van Zanten vanaf 
1 september met een team bezig met innovatie en het werken 
aan regelgeving die inspeelt op de snelle ontwikkelingen op 
het gebied van drones. Van Zanten: “De samenwerking 
binnen de ‘gouden driehoek’ gaat goed. Zowel via high level 
meetings als via de expertgroep droneregelgeving en andere 
overleggen weten partijen elkaar te vinden en te versterken. 
Dat is ook nodig, want ontwikkelingen gaan razendsnel en 
het exacte pad naar de toekomst is onbekend.”

Ties van Zanten, 
Hoofd Luchtvaart - 
veiligheid ministerie 
van IenW
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Hoe kunnen weg- en waterbeheerders van overheden drones zo efficiënt  mogelijk inzetten?  
Daar is de afgelopen jaren al volop mee geëxperimenteerd en bij sommige overheden wordt  
het gebruik van drones zelfs al structureel ingezet. Maar er valt nog veel te ontdekken.  
Via Platform WOW wordt de samenwerking nadrukkelijk gezocht. Bij Rijkswaterstaat zijn  
de eerste stappen naar een uit voeringsagenda gezet.

Inzet van drones  
bij andere overheden

Foto: inspectie Noorderpier in Hoek van Holland

Het is nu aan Rijkswaterstaat om inzicht te verwerven in de 
kosten besparingen die dankzij drones mogelijk zijn. 
Natuurlijk is het eenvoudiger om de huidige systemen te 
behouden, maar innovatie loont. Daar is Rijkswaterstaat 
zelf een prachtig voorbeeld van.

Kansen voor Nederland
Nederland is een belangrijke partner in het Europese 
overleg en op Europees vlak wordt ook samengewerkt in 
diverse Europese projecten. Ties: “We hebben als Nederland 
goud in handen en er valt zeker economische winst te 
behalen. Dronesontwikkeling sluit volledig aan op het 
topsectorenbeleid, waarin we inzetten op hightech-
toepassingen. We zijn heel sterk in het toevoegen van 
technologische snufjes aan drones, bijvoorbeeld sensoren 
waardoor dataverwerking verbetert. Daar liggen grote 
kansen. De structurele inzet van drones zal sneller gemeen-
goed worden dan de zelfrijdende auto. Daar moet 
Rijkswaterstaat zich op voorbereiden en van willen 
profiteren.”

Platform WOW is het platform voor samenwerking tussen 
beheerders van andere overheden zoals van wegen, 
vaarwegen en water bij de Nederlandse overheid 
(Rijkswaterstaat, waterschappen, provincies, grote 
gemeenten, havenbedrijven en drinkwaterbedrijven). De 
doelstelling van het platform is dat het beheer van (vaar)
wegen en het watersysteem zo efficiënt mogelijk wordt 
georganiseerd en uitgevoerd. Bij de inzet van drones is nog 
veel te ontdekken voor beheerders. Juist door het delen van 
ervaringen en samenwerking versnellen we de toepassings-
mogelijkheden van drones.

Mogelijkheden van drones in het publieke domein 
Beheerders in het publieke domein voeren nog veel 
activiteiten uit met traditionele methoden. Door inzet van 
drones kunnen veel activiteiten veiliger, efficiënter en 
effectiever uitgevoerd worden. Betere informatie kan 
worden verzameld om werk tegen lagere kosten te realise-
ren. De mogelijkheden zijn inmiddels legio. Voorbeeld van 
een toepassing is: met een drone voorzien van een  
3D scanner kunnen er inspecties van tunnels, windmolens 
en andere kunstwerken worden gedaan. Wanneer je een 
infraroodcamera aan een drone bevestigt kun je bijvoor-
beeld zonnepanelen inspecteren. Ook dijkinspectie, het 

Foto: Karin Brussaard
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opsporen van muskusratten of piping in dijken wordt al 
door enkele waterschappen met een drone gedaan. Door 
combinaties van sensoren zijn er nog veel meer mogelijk-
heden te bedenken. Ook de inzet van eigen drones voor 
handhavingstaken is bij sommige beheerders al in 
ontwikkeling. De overheid heeft enerzijds de mogelijkheid 
om innovaties aan te jagen door te laten zien wat er 
mogelijk is en tegelijkertijd door concrete toepassingen 
daadwerkelijk stap voor stap in te gaan zetten.

Partners bij elkaar brengen en samen versnellen
Platform WOW2 laat weg- en waterbeheerders samenkomen 
om kansen te onderzoeken en waar mogelijk het gebruik 
van drones te versnellen. Zoals een samenwerkingspartner 
van WOW zegt: “Er komt een tijd dat we meer mogen met 
drones. We moeten ons nu al voorbereiden op hoe de 
toekomst er dan uit gaat zien en welke stappen we dan 
moeten nemen om het proces in te richten. Laten we kijken 
waar we elkaar vinden en daar onze krachten bundelen.” 
WOW organiseert dus allerlei bijeenkomsten en workshops, 
zoals het Smart Patrol Working lab, workshops tijdens de 
WOW-dag en zomerscholen drones die de afgelopen 
periode al zijn georganiseerd. Doel van deze bijeenkomsten 
is kennis en ervaring delen op het gebied van drones. 
Daarnaast is gekeken of er nieuwe kansrijke toepassingen 
en samenwerkingsverbanden zijn. Ook de komende periode 
staan er weer kennisbijeenkomsten op de rol en zijn er 

2 Voor actuele informatie kijk op www.platformwow.nl

plannen voor het instellen van een werkgroep  
drones. Hierin kunnen beheerders specifieke opdrachten op 
het gebiedvan regelgeving of het uitvoeren van gezamen-
lijke pilotprojecten organiseren.

Naar een uitvoeringsagenda drones voor 
Rijkswaterstaat samen met andere beheerders
In de zomer van 2018 zijn door Rijkswaterstaat en het 
ministerie van IenW de eerste stappen gezet op weg naar 
een uitvoeringsagenda. Binnen Rijkswaterstaat zijn en 
worden regelmatig pilots gedaan met drones, vaak met 
positieve resultaten als het gaat om kostenbesparing, 
veiligheid en kwaliteit. Hoewel de informatie uit een aantal 
pilots wordt ingezet om business cases op te stellen en 
vervolgstappen te bepalen, blijft het in de praktijk echter 
veelal bij pilotprojecten. Het lukt nog onvoldoende om tot 
structurele implementatie van drones ter ondersteuning 
van maatschappelijke opgaven te komen. En dat terwijl we 
weten, ook vanuit internationale ervaringen, dat de 
potentie van drones groot is voor Rijkswaterstaat. Daarom 
is de vraag gesteld: wat is nodig van enerzijds het ministerie 
van IenW en anderzijds Rijkswaterstaat en andere beheer-
ders om het dronebeleid uit te voeren en daadwerkelijk een 
flinke stap te zetten in het operationaliseren van de 
mogelijke toepassingen van drones? In antwoord op 
bovenstaande vraag pleit het document ‘Naar een uitvoe-
ringsagenda drones’ voor meer focus en regie op strategisch 
niveau bij Rijkswaterstaat, ondersteund door het ministerie 
van IenW. Dit kan Rijkswaterstaat echter niet alleen. Met dit 

document is een aanzet gegeven voor een uitvoerings-
agenda drones bij Rijkswaterstaat, waar naar verwachting in 
de loop van 2018 vervolg aan gegeven wordt. Er zijn in 
Nederland totaal circa 40.000 bruggen in Nederland die 
regelmatig geïnspecteerd moeten worden. Gemeenten en 
provincies beheren er daar ook een groot aantal van. Door 
kennisdeling via het platform WOW worden alle beheerders 
bereikt en kan de kennis op het gebied van drones gedeeld 
worden.

Vijf onderdelen waar nu actie op nodig is om een flinke stap 
te zetten op het dronedossier zijn:
Business cases opstellen naar aanleiding van pilotprojecten 
om te onderbouwen dat de inzet van drones structureel 
bijdraagt aan kostenreductie, veiligheid en kwaliteit.
1. Inrichten van een organisatie/project waar voldoende 

budget beschikbaar is en waar draagvlak, focus en regie is 
op het drone dossier.

2. Invulling geven aan de politieke opdracht om launching 
customer te zijn, en daarmee het vliegwiel voor struc-
turele inzet van drones.

3. Pilots inbedden in de Nederlandse regelgeving, daarbij de 
aanstaande Europese regelgeving in ogenschouw 
nemende, zodat pilots uitgevoerd kunnen worden en 
bredere toepassing van drones wordt gefaciliteerd

4. Doorontwikkeling faciliteren en stimuleren met budget, 
regelgeving en samenwerking. 

Onderzoek naar de inzet van drones 
voor waterschappen 

Begin 2018 deden de 22 waterschappen in Nederland 
gezamenlijk onderzoek naar de inzet van drones. 
Drones kunnen een verbetering betekenen voor de 
werkprocessen en de kwaliteit van de diensten. Uit dit 
onderzoek3 blijkt dat alle waterschappen de mogelijk-
heden van de drone als hulpmiddel zien. Zij zetten 
regelmatig verschillende drones in, zowel in 
afzonderlijke pilots als in lopende bedrijfsprocessen. 
Veel waterschappen zien de drone bij beheer en 
inspectie als meest kansrijk, net als inzet bij calami-
teiten zoals overstromingen. De regelgeving wordt 
hierbij als zeer beperkend ervaren. De meeste 
proeven en testen zijn opgestart vanuit de werkvloer, 
aangezien deze mensen het eerst de operationele 
mogelijkheden van de drone zien.

3 De innovatieve inzet van drones bij de Waterschappen in 
Nederland. Cees Bak, Droneaddicts, namens Waterschap AA 
en Maas. 7 januari 2018
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Interview

Monique van Haaf,  
Gedeputeerde van de 
provincie Overijssel

Foto: Gedeputeerde van de Provincie Overijssel

Veranderende inzet van toezichthouders
De techniek ontwikkelt snel en er is steeds meer toegang  
tot big data. Vraag is dan hoe dit ingezet kan worden in 
Overijssel. “Toezicht is en blijft mensenwerk. Maar de 
nieuwe mogelijkheden vragen wel om een andere inzet en 
vaardigheden van onze toezichthouders. Want de omgang 
met bedrijven en burgers is meer gericht op samenwerken 
aan de voorkant om overtredingen te voorkomen en minder 
op handhaven achteraf. Qua vaardigheden is er steeds meer 
behoefte aan bijvoorbeeld data-analisten en programmeurs 
en leren we onze mensen drones besturen.”

Experimenteren en verder uitrollen
Een jaar of twee geleden deed de provincie haar eerste 
experiment: het opmeten van een hoeveelheid opgeslagen 
afvalstoffen. Een dronevlieger werd uitgenodigd bij een 
afvalverwerker en alle betrokkenen waren aanwezig om 
deze proef te aanschouwen. Data van de drone werd 
vergeleken met handmatige metingen en de resultaten 
bleken betrouwbaar. Van Haaf: “Dat heeft ertoe geleid dat 
we binnen de provincie overtuigd zijn van de mogelijk-
heden. Het is wel steeds onderzoeken of de gegevens 
betrouwbaar zijn en of ze wettelijk gebruikt mogen worden. 
Maar voor de toekomst onderzoeken we nu of we drones 
ook kunnen inzetten voor bijvoorbeeld illegale houtkap of 
tellingen van personen bij zwemplassen en dieptemetingen 

bij ontgrondingen. Een aantal medewerkers wordt nu 
opgeleid tot dronepiloot en binnenkort hebben we een 
eigen drone in bezit die we acuut kunnen inzetten.”

Niet alleen drones, ook satellieten
Maar naast drones doet de provincie Overijssel ook ander 
toezicht vanuit de ruimte: met hulp van satellietbeelden.  
De provincie houdt toezicht op illegale ontbossing, bijvoor-
beeld rondom agrarische percelen. Er is echter beperkte 
handhavingscapaciteit qua mensen. “Overijssel kent 47 
duizend hectare bos, verdeeld over 25 gemeenten. Je kunt 
niet altijd direct ter plaatse zijn als toezichthouder. De vraag 
is dan of het mogelijk is om meer risico- en informatie-
gericht toezicht te kunnen uitvoeren. Zo is men op het idee 
gekomen van ‘change detection’ met satellietbeelden. Door 
gericht en geautomatiseerd te controleren met satelliet-
beelden kunnen we veel gerichter controleren.” legt Van 
Haaf uit. 

“Nu nog op kleine schaal, over tien 
jaar de normaalste zaak van de 
wereld.”

Drones bij provinciale taken

Overheden experimenteren volop met de inzet van 
drones. Toch is de provincie Overijssel misschien wel 
koploper op het gebied van drones voor toezicht en 
handhaving. Monique van Haaf is gedeputeerde van de 
provincie Overijssel voor de portefeuille Ruimte, 
Grondbeleid en Handhaving. Zij vertelt over het 
enthousiasme binnen de provincie, de veranderende 
strategie en de mogelijkheden voor de nabije toekomst.

“Bij de provincie kijken we vooruit naar 2030 als we het over 
toezicht en handhaving hebben. Door gebruik te maken van 
innovatieve technieken kunnen we een beweging maken 
van reactief naar proactief. Oftewel een beweging van steeds 
minder achteraf handhaven naar een focus op vooraf 
toezicht houden.  Van planning- en incident gestuurd 
bewegen we naar risico- en informatiegericht.” steekt Van 
Haaf van wal.
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Er zijn in Nederland nu (zomer 2018) 62 houders van een volledige ROC en zo’n 540 ROC-light  houders. 
Samen hebben zij zo’n 1500 drones ingeschreven in het register. We zoomen in op deze Nederlandse 
professionele markt en zetten op een rijtje met welke Europese regelgeving drone vliegers te maken 
krijgen. De EU regels gelden voor professionals en recreanten. Er is geen onderscheid.

De professionele dronemarkt 
en Europese regelgeving

Verschil ROC, ROC-light
Voor een volledige ROC (RPAS Operator Certificaat) gelden 
op dit moment de volgende eisen:
• Dit zijn bedrijven die hun RPAS (Remotely Piloted Aircraft 

System, ook wel drone genoemd) laten testen op 
luchtwaardigheid.

• Piloten hebben een RPA-L (bewijs van bevoegdheid RPAS- 
piloot) met een medische verklaring LAPL.

• Het bedrijf heeft een goedgekeurd operators handboek 
met een bijbehorende luchtvaartverzekering.

• Het bedrijf mag RPAS-operaties uitvoeren in daglicht tot 
120 m hoog en maximaal 500 m bij de piloot vandaan 

maar wel voortdurend met oogcontact op de RPAS en de 
omgeving.

• Verder zijn er talloze beperkingen of conditionele 
beperkingen waar er wel of niet mag worden gevlogen. 
Zie daarvoor de website www.ilent.nl/onderwerpen/
drones.

Voor ROC-light houders zien de eisen er als volgt uit:
• Om een ROC-light te behalen moet een kennistoets 

gedaan worden.
• De piloot moet een aansprakelijkheidsverzekering 

hebben.

Big data van andere overheden koppelen
Van Haaf kijkt uit naar een situatie waarin diverse over-
heden big data uitwisselen, waardoor er algoritmes kunnen 
worden losgelaten op die gezamenlijke data. De provincie 
Overijssel is hier alvast heel kleinschalig mee aan het 
experimenteren. “Zou het mogelijk zijn om op basis van 
data de overtredingen van bedrijven te ‘voorspellen’? We 
koppelen daarvoor allerlei data, van KNMI tot twitter en van 
inkomende klachten tot overheidsdatabases. En zoeken 
daarbij naar correlaties. Ik wil zeker andere overheden 
uitnodigen om met ons dit experiment aan te gaan en data 
te koppelen, omdat ik ervan overtuigd ben dat drones over 
tien jaar niet meer weg te denken zijn op het gebied van 
toezicht en handhaving.”

Binnen de provincie Overijssel worden drones niet alleen ingezet voor 
toezicht en handhaving, ook bij het onderhoud van de Zwartewaterbrug 
(zie pagina 40) is de meerwaarde van drones aangetoond door het 
maken van een zogenaamde ‘digital twin’.
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• De piloot mag alleen overdag vliegen met toestellen van 
maximaal 4 kg tot een hoogte van 50 m en een afstand 
van 100 m, ook met constant zicht op het toestel en de 
omgeving.  

• Er gelden meer beperkingen zoals afstanden tot mensen, 
wegen, aaneengesloten bebouwing en obstakels van 
tenminste 50 m en niet in gecontroleerd luchtruim of 
binnen 3 km van ongecontroleerde luchthavens (tenzij 
exploitant akkoord).

Een derde groep bedrijven opereert helaas zonder geldige 
papieren. Zij gaan in op de vaak nog onwetende gretige 
opdrachtgever en voeren bepaalde drone-inzet uit, terwijl 
die met hun drone-status (geen of alleen ROC-light) niet 
mag. Het grote gevaar voor de opdrachtgever is dat 
dergelijke inzet niet is verzekerd. Daarnaast leidt deze inzet 
tot afbraak van prijzen en een ongezonde markt. Overtuig 
jezelf als opdrachtgever door te vragen naar een geldig ROC/
ROC-light of te checken of het bedrijf is vermeld op de 
overzichten van ILT. Neem bij twijfel contact op met een 
branchevereniging (KNVvL, DARPAS of DCRO).

Aantal professionele drones in Nederland
De laatste jaren is het aantal ingeschreven professioneel 
gebruikte drones in het Nederlandse luchtvaartregister snel 
toegenomen. Momenteel zijn er zo’n 1531 drones ingeschre-
ven. Daarvan is 81% van de Chinese fabrikant DJI, 2% van 
Yuneec (ook Chinees), en 5% van Nederlandse fabrikanten 

zoals Aerialtronics, Delft Dynamics, Clear Flight Solutions 
en HighEye.

Nederland
De markt karakteriseert zich tot nu toe als klein. Op drachten 
kunnen voornamelijk worden uitgevoerd op locaties en 
onder voorwaarden waar weinig waarde wordt gecreëerd. 
De markt wordt vergroot wanneer de regelgeving toestaat 
 over bebouwing te vliegen (in stedelijke omgeving liggen 
nu eenmaal meer potentiële opdrachten) of over langere 
afstanden (geeft meer efficiëntie per vlucht) en meer 
automatisch (minder personeel brengt de prijs omlaag en 
kan het verschil maken voor de business case).

Recente ontwikkelingen binnen de Europese Unie
Er wordt aan de eerste set regelgeving gewerkt conform  
EU -processen. Een overzicht van de ontwikkelingen:
• EU-breed kader: In december 2015 stelde de Europese 

Commissie als onderdeel van haar bredere luchtvaart-
strategie (Europese Commissie, 2015) voor om een breed 

Aantal professionele drones in Nederland
Categorie Aantal drones in 

Nederland

1 kg of lichter 408

zwaarder dan 1 kg tot en met 4 kg 962

zwaarder dan 4 kg tot en met 25 kg 153

zwaarder dan 25 kg tot en met 150 kg 9

kader voor drones te creëren. Doel is gezamenlijke 
marktontwikkeling voor de EU, dus overdracht van 
competenties van landspecifiek naar EU breed. Ze heeft 
een wetgevingsvoorstel ingediend dat de opstelling van 
technische regels en normen voor drones en drone- 
operaties mogelijk maakt. Tegelijkertijd is het Europees 
Agentschap voor de Veiligheid van de Luchtvaart (EASA) 
belast met de ontwikkeling van technische regels en 
veiligheidsnormen. Sinds 2016 is er een intensieve 
raadpleging van de lidstaten en het bedrijfsleven gaande. 
De EU is verantwoordelijk, EASA adviseert.

• Helsinki Declaration: De 2017 Helsinki Declaration 
(EASA en Trafi, 2017) was een belangrijke opstap naar het 
leveren van een high-level drones strategie. De 
Declaration identificeerde drie samenwerkingsgebieden:
• Wettelijke vereisten voor drones en drone-operaties;
• Research & Design-inspanningen om de integratie te 

versnellen;
• Effectieve standaardisatieprocessen;
• Veel meer aan U-space ontwikkelen.

In overeenstemming met de EASA Basisverordening EG nr. 
216/2008, viel de regulering van civiele drones met een 
gewicht van minder dan 150 kg onder de bevoegdheid van 
de EU-lidstaten.
• Basisverordening: In december 2017 werd een nieuwe 

Basisverordening voorgesteld. Het behandelt het 
probleem van versnippering van regelgeving per lidstaat, 

door de bevoegdheden van de EU uit te breiden tot alle 
drones, ongeacht hun grootte of massa. (gepubliceerd 
22 augustus 2018, in werking 11 september 2018).

• Nieuw kader: Op 12 juni 2018 stemde het Europese 
parlement in met deze uitbreiding van die bevoegdheid 
van EASA, waarmee de bevoegdheid voor het regelen van 
de lichte drones door de EU-lidstaten komt te vervallen. 
Dit gebeurt op het moment dat de Europese transport-
ministers dit hebben geaccordeerd, hetgeen medio 2018 
wordt verwacht. Dit gaat gepaard met een termijn van 
uiterlijke invoering in de lidstaten, waarvan de duur  
(1/2 jaar tot 2 jaar) nog moet worden vastgesteld.

Drie hoofdgroepen
Een nieuw kader, voorgesteld door EASA, categoriseert risico 
mitigerende maatregelen in drie hoofdgroepen:
• Open categorie, inclusief beperkingen, operationele 

regels en competentievereisten voor de remote pilot en 
technische normen voor de UAS, waardoor de noodzaak 
van voorafgaande toestemming overbodig wordt. 
Bedoeld voor het relatief simpele weinig risico omvattende 
gebruik van drones, Hoofddoel is om sneller eisen aan te 
passen en reductie van regeldruk. Een belangrijke 
voorwaarde om in deze categorie te mogen vliegen is dat 
de UAS voorzien is van een CE-keurmerk. Dit houdt in dat 
bestaande toestellen niet zomaar in deze categorie 
worden toegelaten. Waarschijnlijk komt daar een 
overgangsregeling voor die ruimte laat om voorlopig met 
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deze drones te kunnen blijven vliegen.
• Specifieke categorie, die is gebaseerd op een systeem met 

eerder uitgevoerde risicobeoordelingen (SORA-genoemd: 
Specific Operations Risk Analysis) voor het starten van 
een operatie. Hieruit volgen de risicobeperkende 
maatregelen en voorwaarden die aan een specifiek 
gebruiks-scenario verbonden zijn. Deze standaard 
scenario’s zijn een hulpmiddel voor de industrie en 
overheid om de vergunningverlening minder tijdrovend 
te maken. Exploitanten kunnen (voor minst risicodragen-
de scenario’s) verklaren dat ze hieraan voldoen of (voor 
vluchten met een hoger risico) daarvoor een autorisatie 
van de overheid krijgen. Daarnaast wordt het mogelijk 
voor exploitanten die houder zijn van een certificaat met 
specifieke bevoegd heden (LUC: Light UAS operator 
Certificate) de SORA goed te keuren en de bijbehorende 
maatregelen zelfstandig te bepalen. In deze categorie 
vallen de meer risicovolle operaties zoals BVLOS.

• Gecertificeerde categorie, die meer is gebaseerd op het 
huidige systeem van certificering in de bemande 
luchtvaart. Deze categorie is echter niet uitgewerkt in de 
voorstellen van 2017, maar volgt later.

Naar aanleiding van het technisch advies van EASA wordt 
verwacht dat de Europese Commissie droneswetgeving 
ontwikkelt en in de loop van 2018 vast stelt. De industrie 
kan dan de producteisen, de link met CE-markering en 
overeenkomstige normen ontwikkelen.

Integratie van drones in het luchtruim: 
U-Space en RPAS
In maart 2018 publiceerde SESAR JU een routekaart voor 
integratie van drones in het luchtruim. Deze high level 
strategie identifi ceerde de belangrijkste Research&Design 
activiteiten die moeten worden uitgevoerd in een poging 
volledige en naadloze integratie te verzekeren van alle 
soorten drones  in alle omgevingen en klassen van het 
luchtruim. Het document zal rechtstreeks worden ingevoerd 
in het Europese ATM-masterplan 2018.

Oprichting van een nieuw kader voor droneactiviteiten: U-Space   
(van Unmanned space) 
U-Space zal services en procedures omvatten om veilig en 
efficiënt toegang tot het luchtruim van grote aantallen 
drones te verzekeren. Het beslaat hoogten tot 150 meter of 
hoger en zal garanderen dat dronegebruik in laag luchtruim 
beveiligd, veilig en milieuvriendelijk is. U-Space service-
providers zouden net zo handelen als aanbieders van 
luchtverkeersdiensten voor de bemande luchtvaart, maar in 
een sterk geautomatiseerde en digitale vorm. Hierdoor 
kunnen operators effectief en tegen lage kosten worden 
geïnformeerd over waar en hoe drones kunnen vliegen en 
diensten kunnen leveren als registratie en identificatie van 
drones. U-Space zal zich in de loop van de volgende decennia  
geleidelijk ontwikkelen; de volledige benutting ervan wordt 
ingeschat na 2035.

Het UTM (Unmanned Traffic Management System) + U-Space
Evolutie van het Air Traffic Management (ATM) voor de 
integratie van grote op afstand bestuurde vliegtuigsystemen 
(RPAS). RPAS-integratie vormt de evolutieve draad van de 
implementatie van de visie van EASA. Het zal een geleide-
lijke accommodatie en integratie omvatten van grote RPAS 
met bemande luchtvaart. Het doel: dat RPAS een wisselwer-
king heeft met de ATM, net zoals bemande vliegtuigen maar 
dan met speciale voorzieningen ontworpen om te compen-
seren dat de piloot het vliegtuig op afstand bedient of 
monitort. ATM geeft niet de exacte locatie van een drone. 
ATM en U-Space moeten samen functioneren.

EU-netwerk van drone- demonstratieprojecten
Regelgevers zouden moeten leren van de praktijk om de 
regels toekomstbestendig te maken. Dat is waarom de 
Europese Commissie samen met de SJU een netwerk van 
demonstratieprojecten zal beheren. Deze projecten tonen 
de technische mogelijkheden aan. EU kan gebruik maken 
van deze kennis bij het opstellen van regelgeving. De markt 
kan daarna verder investeren en hun technologische 
oplossingen gaan implementeren.

Foto’s: Traditionele drone met camera (boven) 8 kg, en een nieuw type 
drone met vergelijkbare mogelijkheden (onder) 900 gram 
Bron: Wiebe de Jager/Dronewatch
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Een mini-interview met Rob van 
Nieuwland,  voorzitter van één van de 
brancheverenigingen, DARPAS:

Nederland koploper van Europa op het gebied van 
drones; het kan Rob van Nieuwland niet snel genoeg 
gaan. Als voorzitter van DARPAS, één van de twee 
dronebranche verenigingen voor professionele 
dronevliegers, ziet hij dat de kansen voor het oprapen 
liggen. Maar vraag en aanbod zijn nog niet in balans 
en regel geving is vaak beperkend. Hoe kunnen we als 
Nederland toch versnellen?

De belangen van professionele dronevliegers worden 
door DARPAS behartigd en als voorzitter is Van 
Nieuwland dan ook regelmatig bij de diverse landelijke 
overlegstructuren te vinden. “Samenwerking met de 
overheid en kennis instituten is voor ons cruciaal. Voor 
private partijen is transparantie niet altijd gewenst en 
daarom moet de overheid de zoektocht starten. Als zij 
focussen op bepaalde doelen en daarvoor gerichte 
pilotpro jecten uitvoeren samen met marktpartijen, dan 
volgt de sector vanzelf.”

Van pilots naar business
Van Nieuwland zou graag zien dat resultaten van pilots ingebed worden in reguliere werkprocessen. “Er zijn de 
afgelopen jaren gelukkig veel pilotprojecten uitgevoerd en dat moeten we ook zeker blijven doen. Rijkswaterstaat 
blinkt daar bijvoorbeeld in uit. En er zijn zeker stappen gezet, maar wij vragen ons af hoe we de volgende stap gaan 
zetten. Pilots zijn vaak succesvol, er is veel geleerd, maar wat dan? Vanuit de branche zijn we natuurlijk geïnteres-
seerd in echte business mogelijkheden.” Dronebedrijven werken nu al samen met ingenieursbureaus zodat ze 
gezamenlijk totaalproducten voor opdrachtgevers kunnen leveren. Dat is een goede ontwikkeling om opdracht  -
gevers te verleiden om dit soort opdrachten in de markt te gaan zetten.

Onvolledige markt
Op dit moment sluiten wensen en mogelijkheden nog niet altijd op elkaar aan. Van Nieuwland: “We worden 
regelmatig benaderd met vragen die tech nisch gezien nog niet mogelijk zijn of die de regelgeving nog niet toestaat. 
Dat kan best frustrerend zijn voor bedrijven. Aan de andere kant liggen er ook allerlei technische mogelijkheden op 
de plank die niet volledig benut worden. Drones kunnen nu al veel bijdragen in de landbouwsector of bij verkeers-
management bijvoorbeeld. Daar leggen we zoveel mogelijk uit welke diensten door drones vervuld kunnen worden. 
Zo moet er langzaamaan een balans komen tussen vraag en aanbod.”

‘Het tempo mag wat ons betreft omhoog’

Rob van Nieuwland
Voorzitter DARPAS

Foto: Voorzitter DARPAS
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Foto: Dronedemo boven de A17 bij SteenbergenFoto: RWS weginspecteur met drone
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Uitgevoerde 
pilotprojecten 
in het publieke 
domein
Dat de toepassingsmogelijkheden van drones legio zijn, 
is inmiddels bekend. Maar wat betekent dit in de 
praktijk? Welke resultaten worden geboekt? En wat 
kunnen partijen van elkaars pilots leren? In dit hoofd-
stuk een greep uit de projecten die in de afgelopen 
periode zijn opgezet en uitgevoerd.

Foto: Drenkeling wordt sneller gevonden met kabeldrone

Thermische Inspectie Innovatoren Venlo

De Innovatoren is in beheer van BAM Bouw & 
Techniek regio Zuid. Het pand heeft zowel aan de 
voor- als achterzijde een façade van glas aan de 
binnen- en buitenkant. Op het gebied van energie-
prestatie en het meerjaren onderhoud wenste BAM 
inzage in de staat van de gevel. Probleem gebieden 
werden hiervoor in kaart gebracht met een optisch en 
thermisch model. Voorheen gebeurde dit met een 
thermische handcamera en een hoogwerker of 
ramenwassers bakje. In deze pilot is de drone 
gebruikt om sneller en efficiënter het gebouw vast te 
leggen en de informatie te verwerken in verschillende 
3D modellen. 

Resultaat:
Op snellere en efficiëntere wijze is zowel optische als 
thermische data verkregen ten behoeve van een 
energieprestatie advies en meerjarig onderhoudsplan. 

Opdrachtgever: 
BAM Bouw & Techniek regio Zuid BV

Foto: BAM-Innovatoren
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Opsporen wellen achter de dijk (piping)

Gedurende hoog water op de rivieren lekt er water onder 
de dijk door (wellen). Door gebruik te maken van het 
verschil in temperatuur tussen oppervlakte- en grond-
water en water versus grond is het mogelijk om snel 
plekken te detecteren waar water uittreedt en dus 
potentieel een gat in de dijk kan ontstaan. In deze pilot 
heeft het Waterschap Drents Overijsselse Delta met een 
drone thermische beelden laten maken van de IJsseldijk 
bij Olst en Herxen.

Resultaat:
Op relatief kleine schaal is het met een drone met thermi-
sche sensoren goed mogelijk om wellen op te sporen die 
met het oog niet waarneembaar zijn. De drone kan op 
locaties komen die per voet moeilijk bereikbaar zijn en de 
gegevens zijn direct bruikbaar. Een gecombineerde inzet 
van een drone en een vliegtuig, helikopter of satelliet maakt 
het mogelijk om het grote areaal aan dijken te beoordelen. 
De resultaten van deze pilot maken het tevens mogelijk de 
theoretische beoordeling van piping voor het Hoogwater-
beschermingsprogramma te toetsen.

Opdrachtgever:
Waterschap Drents Overijsselse Delta

Opdrachtnemer:
Autosens

Techniek: 
Drone (met optische en thermische camera)

Doelgroep:
Gebouwenbeheerders
Onderhoudsmanagers

Proces inzet drone:
Beheer en onderhoud
Gebouwenbeheer

Verzamelde data:
Puntenwolk / 3D model zowel optisch als thermisch 

Regelgeving:
(ROC certificering)

Meer informatie:
Joris  van Oers, Autosens, joris@autosens.nl

Opdrachtnemer:
WDODelta in samenwerking met Aveco de Bondt

Techniek:
DJI Inspire 2, FLIR Vue pro 640 R

Doelgroep:
Waterschappen

Proces inzet drone:
Waterveiligheid

Verzamelde data:
RGB foto’s en thermische foto’s, welke geaggregeerd en 
gerefereerd tot een totaalbeeld van de betreffende locatie 
leiden.

Regelgeving:
Vluchten zijn uitgevoerd onder ROC-light

Meer informatie:
Jeroen Waanders, Waterschap Drents Overijsselse Delta, 
jeroenwaanders@wdodelta.nl

Foto: Warmtebeelden piping dijken
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Geautomatiseerde verkeerstelling met 
kabel (tethered) drone

Rijkswaterstaat voert jaarlijks verkeerstellingen uit 
verspreid over haar areaal. Dit wordt nu nog hand-
matig gedaan met tellers op straat. In de pilot is 
onderzocht of het mogelijk is het verkeer te tellen 
vanuit de lucht en dit te automatiseren. Vanwege de 
regelgeving is gekozen hiervoor een kabeldrone in te 
zetten. De gehele dag zijn er beelden gemaakt van de 
(aansluiting) A1 bij Muiden. De beelden zijn door 
speciale telsoftware uitgelezen. Het doel was om 
vanuit één punt een geheel kruispunt te overzien en 
aan de hand van de beelden hier een verkeerstelling 
op uit te voeren.

Resultaat:
De pilot wees uit dat de inzet van een kabeldrone 
veiliger, flexibeler, beter controleerbaar en uiteindelijk 
goedkoper is dan handmatige tellingen. Het nauw-
keurigheidspercentage van 98% is vergelijkbaar met een 
handmatige telling. Daarnaast is het veiliger en 
duurzamer dan traditioneel tellen. 

Foto: Verkeerstelling met een kabeldrone langs de A1 bij Muiden

Op termijn is de besparing bij een groot kruispunt circa 
€2.500. Naast de tellingen zijn de beelden ook toepas-
baar om de verkeersveiligheid te beoordelen of aanvul-
lend onderzoek naar het wegontwerp te doen. Een 
vervolgwens is om verkeerstellingen te doen binnen 
CTR-gebieden of nabij een schoolomgeving. Dit maakt 
de toepassingsmogelijkheden nog breder.

Opdrachtgever:
Rijkswaterstaat West Nederland Noord 

Opdrachtnemer:
Antea Group Nederland

Techniek:
Drone: DJI Inspire 2 (PH-2ZJ)
Camera: DJI X5S (met 15 mm objectief geïnstalleerd)
Tethered drone solution: Powerline V1

Doelgroep:
Wegbeheerders

Proces inzet drone:
Verkeersmanagement

Verzamelde data:
8 uur aan beelden van rijksweg A1 en de kruispunten bij 
de aansluiting Muiden zowel ten noorden als ten zuiden 
van de A1.

Regelgeving:
De pilot paste binnen de regelgeving. De vlucht vond 
plaats op 12 oktober 2017 en per 1 oktober 2017 was de 
regelgeving met betrekking tot de afstand tot wegen 
verkleind naar 25 meter. Dit was erg gunstig voor de 
uitvoering van het onderzoek.

Meer informatie:
Jacob Tiellemans, Antea Group, 
jacob.tiellemans@anteagroup.com en Roel Brandt, 
Antea Group, roel.brandt@anteagroup.com
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Vangen van muskusratten  
met behulp van een drone

Door een drone, voorzien van een RGB camera en een 
thermische sensor, in te zetten boven waterbergings - 
ge bieden kunnen realtime wissels (looproutes) en 
mogelijke bouwwerken (nesten) van muskusratten 
opgespoord worden. De thermische sensor kan naar 
verwachting onder de goede weersomstandigheden 
aantonen of het nest bewoond is of niet.

Resultaat:
Doel was om te kijken of in slecht toegankelijke terreinen 
eenvoudig muskusratten op te sporen zijn. De pilot toont 
aan dat dit kan. De inzet van een drone is vooral interessant 
op terreinen die slecht toegankelijk zijn. Bestrijders kunnen 
dan gericht naar bepaalde locaties toe in plaats van te voet 
het terrein af te speuren. Warmtebeeld moet zich nog verder 
bewijzen: afhankelijkheden als weersomstandigheden en 
instellingen van de sensor moeten nog nader worden 
onderzocht.

Foto: Verdachte locaties nest muskusratten

Opdrachtgever:
Waterschap Drents Overijsselse Delta

Opdrachtnemer:
Waterschap Drents Overijsselse Delta

Techniek:
DJI Inspire 1, RGB camera en FLIR TAU 2

Doelgroep:
Waterschappen
Landschapsbeheerders

Proces inzet drone:
Ongediertebestrijding

Verzamelde data:
GPS-locaties van aanwezige nesten

Regelgeving:
Vluchten zijn uitgevoerd onder ROC-light met toestemming 
van de grondeigenaren

Meer informatie:
Jeroen Waanders, Waterschap Drents Overijsselse Delta, 
jeroenwaanders@wdodelta.nl
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Foto: Drone TU Delft

BVLOS vluchten boven de Waddenzee 

BVLOS (Beyond Visual Line Of Sight) vliegen kan de
toepassing van drones aanzienlijk uitbreiden naar
bijvoorbeeld medische leveringen, landbouw en
infrastructurele inspecties. Aan de pilot deden het
ministerie van IenW, provincie Drenthe, ANWB 
Medical Air Assistance, UMCG Ambulancediensten, 
TU Delft MAVLab en NLR mee. Het werd de eerste 
succesvolle BVLOS dronevlucht in Nederland. De 
hybride Delftacopter drone vloog van Lauwersoog
naar Schiermonnikoog over een afstand van 8
kilometer.

Resultaat:
Met de pilot werden ervaringen opgebouwd en is
onderzocht hoe wet- en regelgeving kan worden
aangepast om BVLOS vliegen met drones mogelijk te
maken. De pilot is succesvol verlopen, het aanpassen van
de regelgeving is een lopend proces.

Foto: De Delftacopter start en landt verticaal

Opdrachtgever:
Ministerie van IenW, ANWB MAA, Provincie Drenthe, 
UMCG Ambulancediensten

Opdrachtnemers:
TUDelft MAVlab
NLR
Dronehub GAE

Techniek:
De Delftacopter) is volledig elektrisch en kan 60 
kilometer vliegen. Het is een combinatie van een 
Delta-vleugel en een helikopter. Het experiment wordt 
afgerond in oktober met aanvullende vluchten van NLR 
en Omnidrones

Doelgroep:
Divers

Proces inzet drone:
Search and Rescue

Verzamelde data:
n.v.t.

Regelgeving:
Er is afgeweken van de huidige regelgeving. Er is een zeer
uitgebreide SORA-risicoanalyse gemaakt.

Meer informatie:
www.anwb.nl/maa, Robert Heidekamp, Projectmanager, 
r.heidekamp@anwb-maa.nl
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RWS Drone Challenge 2018: automatisch 
vliegende drone

De Challenge richt zich op verkeers-/incidentmanage-
ment. De uitdaging is het realiseren van ‘veilig en 
automatisch vliegen met een drone’ op grotere afstand. 
De Challenge is een initiatief van RWS en wordt uitge-
voerd samen met marktpartijen, kennisinstituten en 
universiteiten. Doel is de markt uitdagen, mogelijk-
heden laten zien, partijen verbinden en zo een boost 
geven aan de ontwikkeling van regelgeving om de inzet 
van drones in de toekomst regulier verder mogelijk te 
maken. De focus in 2018 ligt op het lokaal automatisch 
inzetten van een drone. Marktpartijen zijn uitgedaagd 
om in twee concrete praktijksituaties hun toegevoegde 
waarde en hun vernieuwende inzichten te laten zien. 
Tevens moet de haalbaarheid van de ingezette techniek 
aangetoond worden.

Resultaat:
De Challenge richt zich op verkeers-/incidentmanagement. 
Beoogd resultaat is een snellere beeld- en oordeelsvorming 
bij incidenten ten behoeve van een betere doorstroming, 
snellere afhandeling en beperking van vervolgschade. 

Foto: Marktconsultatie drone challenge RWS

Op basis van de resultaten en de maatschappelijke meer-
waarde van de pilots wordt ruimte in beleid en wetgeving 
aangevraagd. Hier hebben meerdere partijen baat bij.
 
Opdrachtgever:
Rijkswaterstaat 

Opdrachtnemer:
Opdracht wordt als prijsvraag in de markt gezet

Techniek:
(Semi) autonoom vliegen vanaf een schip en bij een 
gesimmuleerde spoorsituatie

Doelgroep:
Hulpverleners
Netwerkbeheerders

Proces inzet drone:
Verkeersmanagement
Incidentmanagement

Verzamelde data:
De Challenge vindt plaats in 2018. Resultaten zijn nog niet 
bekend.

Regelgeving:
Voor 2018 ligt de focus op het toepasbaar maken van de 
technieken in de gewenste praktijksituatie. Voor 2019 – 
2020 wordt ruimte in de regelgeving gevraagd.

Meer informatie:
William Vermeulen, RWS Verkeer en Watermanagement, 
william.vermeulen@rws.nl
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Digital Twin Zwartewaterbrug

Voor de aanbesteding van het onderhoud en de 
renovatie van de Zwartewaterbrug bij Hasselt is 
gebruik gemaakt van een digitaal tweelingobject.  
Met een drone is een 3D model van de brug gemaakt. 
In plaats van vele malen voorinspecties en schouwen 
tijdens de aanbesteding (door meerdere inschrijvers) 
is nu éénmalig het gehele object vastgelegd in beeld. 
Zo kunnen de betrokkenen zich een beeld vormen van 
de situatie buiten en hun voorbereiding en uitvoering 
verbeteren.

Resultaat:
Wat traditioneel met tekeningen en beschrijvingen 
(inclusief alle interpretatieruimte) inzicht moet bieden, 
wordt nu zoveel als nodig en in letterlijke zin aan de 
betrokkenen getoond. Dit levert een besparing op in 
uren (niet steeds opnieuw ter plaatse gaan kijken) en in 
herstelkosten als gevolg van foutieve aannames. 
Daarnaast is de materiele inzet vele malen kleiner, 
omdat nu geen hoogwerkers en verkeersafzettingen 
nodig zijn.

Foto: Zwartewaterbrug

Opdrachtgever:
Provincie Overijssel

Opdrachtnemer:
Oranje Adviseurs

Techniek:
Fotogrammetrie, film en foto
DJI matrice
ELIOS drone (in de machinekelder)

Doelgroep:
Onderhoud- en renovatieaannemers

Proces inzet drone:
Beheer en onderhoud
Assetmanagement

Verzamelde data:
3D model met foto, film en pointclouds 
(Fotogrammetrie én LIDAR)

Regelgeving:
Pilot past binnen de huidige regelgeving, alleen in de 
kelder is gevlogen met een ELIOS drone omdat daar geen 
contact is met ander luchtvaartverkeer.

Meer informatie:
Kai Giese, Oranje Adviseurs, kai@oranjeadviseurs.nl
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Toezicht en handhaving van  
de Wet natuurbescherming 

De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) contro-
leert namens de provincie Zuid-Holland op de naleving 
van de Wet natuurbescherming (Wnb). Het uitgangspunt 
van de Wnb is dat er geen schade mag worden berokkend 
aan de instandhoudingsdoelen van de Natura 
2000-gebieden, beschermde dieren en planten. Als het 
vermoeden bestaat dat deze doelen in gevaar komen dan 
wordt toezicht/handhaving ingezet. Met een drone is in 
de pilot informatie ingezameld over mogelijke illegale 
activiteiten binnen de Natura 2000-gebieden. Veel Natura 
2000-gebieden zijn uitgestrekt, kwetsbaar en/of moeilijk 
toegankelijk. In deze gebieden worden geregeld grote 
hennepvelden ontdekt. De aanleg en het gebruik van de 
hennepvelden veroorzaak veel schade en verstoring op 
de instandhoudingdoelen binnen de Natura 2000 
gebieden.

Resultaat:
Met een drone kunnen binnen 30 minuten enkele tien -
tallen hectaren lastig toegankelijke terrein bekeken worden, 
zonder het meestal kwetsbare gebied te betreden en de 
natuur daardoor te verstoren. 

Foto: Handhaving met drone is efficiënter

Te voet kost dit soms enkele uren met meerdere personen. 
De drone is in eerste instantie ingezet voor het opsporen 
van illegale activiteiten binnen Natura 2000-gebieden en 
dat leverde interessante waar nemingen op. Daarnaast blijkt 
dat de drone ook ingezet kan worden voor andere taak-
velden, zoals het opsporen van illegale vangmiddelen zoals 
fuiken en voor soortenbescherming (bijvoorbeeld kijken of 
een nest van een beschermde (roof )vogel in gebruik is).

Opdrachtgever:
Provincie Zuid-Holland

Opdrachtnemer:
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Techniek:
Dji Marvic Pro

Doelgroep:
Natuurbeschermers, Provincie

Proces inzet drone:
Toezicht en handhaving

Verzamelde data:
Met de drone wordt informatie verzameld over mogelijke 
illegale activiteiten in relatie tot toezicht en handhaving van 
de Wet natuurbescherming.

Regelgeving:
De inzet van de drone past binnen de huidige regelgeving.

Meer informatie:
Bas van Berkum, Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, 
meldingWnb@ozhz.nl
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Sneller treindienst op gang na incident

De afdeling incidentmanagement (IM) van ProRail 
zorgt ervoor dat de treindienst na een incident zo snel 
mogelijk kan worden hervat. Verschillende hulp- en 
inspectiediensten brengen in cascade de situatie in 
beeld. Hierna kan IM van start om de handelingen te 
verrichten om de treindienst weer van start te laten 
gaan. Bij die handelingen kan een drone ingezet 
worden. Wanneer de diensten samenwerken met het 
“bevriezen” van de plaats van het incident, en de 
beelden direct gebruikt worden voor inzet van het 
juiste materieel, dan kan de treindienst versneld op 
gang worden gebracht, terwijl later het onderzoek en 
analyse van de beelden kan plaatsvinden. 

Resultaat:
Met een drone kan snel een overzichtsbeeld gemaakt 
worden, waardoor verschillende diensten inzicht hebben 
in de situatie. Zo kan na een calamiteit een tijdwinst van 
circa 2 uur worden behaald en is de treindienst sneller op 
gang.

Opdrachtgever:
ProRail

Opdrachtnemer:
ProRail

Techniek:
Ambitie is om een 3D model te maken waarmee de 
verschillende diensten de situatie kunnen vastleggen en, 
indien nodig, completeren.

Doelgroep:
Spoornetwerkbeheerders

Proces inzet drone:
n.v.t.

Verzamelde data:
Een 3D model op basis van fotogrammetrie

Regelgeving:
Past met een ontheffing binnen de huidige regelgeving

Meer informatie:
Peter Damen, ProRail Innovatie, 
peter.damen@prorail.nl

Meten waterkwaliteit met  
Pelikaandrone efficiënter 

Nederland heeft veel meren en rivieren waarin zich bij 
hogere temperaturen allerlei organismen ontwikkelen. 
Voorbeelden zijn blauwalg en botulisme. Deze organis-
men kunnen de veiligheid van het watermanagement 
bedreigen. Denk hierbij aan zwemwater, drinkwater en 
het industrieel afvalwaterbeheer. Het is nu nog niet 
mogelijk om het oppervlaktewater met een hoge 
frequentie en resolutie te controleren omdat de 
monsterneming arbeidsintensief is.
Er bestaat al een systeem om de waterkwaliteit met een 
drijvende boei en analyseapparatuur te controleren. 
Hierbij kan op een vaste plaats regelmatig bemonsterd 
worden. 

Resultaat:
De Pelikaan drone is een ontwikkeling om twee technieken 
aan elkaar te koppelen. Dit zal leiden tot een meetsysteem 
dat autonoom de waterkwaliteit real-time en op verschillen-
de plaatsen kan controleren. Een CytoSense flow-cytometer1 
wordt gecombineerd met een TU Delft MAVlab2-hybride 
drone3. De CytoSense biedt automatische hoge kwaliteit en 
hoogfrequente gegevens van de waterkwaliteit, maar mist 

Foto’s: Pelikaandrone en CytoSense
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ruimtelijkresolutie. Dit probleem wordt opgelost door de 
drone, die de monsters overal in het water op kan halen.  
De drone brengt het monster naar de CytoSense, die kan 
worden gemonteerd op een voer- of vaartuig of een vaste 
opstelling (bijv. een boei). De monsters worden van het 
wateroppervlak of vanaf specifieke diepten genomen. De 
monsterlocatie kan vooraf gespecificeerd, of automatisch 
bepaald worden op basis van drone sensorisch (bijvoor-
beeld een hyper spectrale camera).
Verwachting is dat het systeem de controlestandaard van de 
waterkwaliteit aanzienlijk zal verbeteren, terwijl de kosten 
worden verlaagd ten opzichte van de de traditionele 
aanpak.

Opdrachtgever:
Rijkswaterstaat en platform WOW

Opdrachtnemer:
TUDelft MAVlab 

Techniek:
CytoSense flow-cytometer1 wordt gecombineerd met een TU 
Delft MAVlab2-hybride drone3

Doelgroep:
Waterbeheerders zoals waterschappen, gemeenten, 
Rijkswaterstaat

Proces inzet drone:
Watermanagement

Verzamelde data:
Data van (micro) organismen in water

Regelgeving: 
Inzet mogelijk met ROC light of ROC en vanaf 2019 EU 
regelgeving

Meer informatie:
Kevin van Hecke, K.G.vanHecke@tudelft.nl

Risico scenario’s voor drones (ILT) 

De expertgroep drones van ILT/RWS heeft tot doel 
concrete maatregelen te identificeren die een veilige 
en rechtmatige vluchtuitvoering met drones mogelijk 
maken. Deze expertgroep heeft op 26 juni 2018 het 
eerste standaardscenario (vliegen in de buitenste ring 
van de civiel beheerde CTR zonder transponder) 
vastgesteld. Nederland loopt hiermee voorop bij de 
Europese regelgeving die naar verwachting begin 2019 
vastgesteld wordt. 

Vanaf nu is het mogelijk om met een drone in de 
buitenste ring van CTR’s te vliegen. Het standaard-
scenario beschrijft helder aan welke criteria een 
professionele drone operator moet voldoen om 
goedkeuring te krijgen van de ILT. De afhandeling van 
een aanvraag om te mogen vliegen in de buitenste ring 
van CTR’s kan heel snel gaan omdat het proces hiermee 
gestandaardiseerd is.

Deze ontwikkeling maakt een bredere toepassing van 
drones mogelijk. Daar zit dan ook de meerwaarde in. 

Foto: ATMOS Marlyn



| Ministerie van IenW50 Drones: van beleid naar uitvoering | 51

Met de vaststelling van dit standaardscenario kan nu 
bijvoorbeeld gevlogen worden boven grote industriële 
gebieden, zoals rondom Amsterdam en Rotterdam. 
De inzet van drones voor inspectie en handhaving in 
deze gebieden betekent dat op vaak moeilijk 
bereikbare plaatsen kosteneffectiever gewerkt kan 
worden, en dat de veiligheid van werknemers 
vergroot wordt die anders op deze plaatsen hun werk 
moeten doen. 

Meer informatie:
maarten.bonnema@ilent.nl of 
aad.vanden.burg@rws.nl

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Maarten 
Bonnema

Controle op varend lashen van containers

Het Havenbedrijf Rotterdam had al langere tijd aanwij-
zingen dat bemanningsleden opdracht krijgen om 
tijdens de vaart nog containers vast te zetten of los te 
maken (lashen). Dit bekort namelijk de havenverblijftijd. 
Varend is dit echter gevaarlijk werk en daarom 
internatio naal niet toegestaan. Daarnaast verhoogt deze 
praktijk het risico op over boord slaan van containers bij 
storm, wat in het recente verleden op de Noordzee 
diverse keren is voorge komen. Los van de financiële 
schade vormen drijvende containers een bedreiging voor 
de scheepvaart en het milieu. Het Havenbedrijf 
Rotterdam heeft daarom samen met ILT / Port State 
Control een drone ingezet om de inkomende en 
uitgaande kleinere feedervaart vanuit de lucht te 
bekijken.

Resultaat:
Het doel (aantonen van ongeoorloofde praktijken aan 
boord van feederschepen) is gerealiseerd. De resultaten 
toonden aan dat de signalen van het overtreden van regels 
rond lashen blijken te kloppen. De camerabeelden hadden 
met betrekking tot handhaving vooralsnog alleen een 
signaalfunctie.  
Als gevolg van de actie zal de regelgeving onder de aandacht 
van reders en bemanningen gebracht worden. Hiermee zal 

de veiligheid naar verwachting toenemen, hetgeen later in 
2018 eveneens door drones getoetst zal worden. Indien 
noodzakelijk wordt daarna handhavend opgetreden. 
Vervolgvraag daarbij is in hoeverre het op deze manier 
verkregen fotomateriaal kan dienen als bewijslast bij 
beboeten.

Opdrachtgever:
Havenbedrijf Rotterdam/Divisie Havenmeester in samen-
werking met ILT/afdeling Port State Control

Opdrachtnemer:
Skeye BV

Techniek:
M200 quadcopter met Z30 camera

Doelgroep:
Water- en vaarwegbeheerders

Proces inzet drone:
Handhaving
Inspectie

Foto: Veiligheidsrisico’s in de scheepvaart
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Verzamelde data:
Fotobeelden

Regelgeving:
Qua gebruik van luchtruim en drones is er volgens de 
huidige regelgeving gewerkt. De camerabeelden zijn niet 
gebruikt voor handhaving.

Meer informatie:
Ingrid Römers, Havenbedrijf Rotterdam N.V.,
iiem.romers@portofrotterdam.com

Inspectie van windturbine bladen en 
affakkelinstallaties

Voor de periodieke inspectie van windturbines en 
  af akkelinstallaties is in deze pilots gebruikt 
gemaakt van een drone. Zo is een visuele en/of 
thermische inspectie uitgevoerd. Ook in het geval 
van een calamiteit kan met een drone bepaald 
worden wat de status van het object is. 

Resultaat:
Het inzetten van een drone leidt tot het veiliger en 
sneller inspecteren en het productieverlies wordt zo 
tot een minimum beperkt. Bij inspectie van wind-
turbines is de stilstandtijd slechts 1 uur in plaats van  
8 uur bij de ‘oude’ manier van inspecteren (met rope 
access). Het grote voordeel bij affakkelinstallaties is 
dat de installatie niet uit hoeft tijdens de inspectie. 
Werknemers hoeven niet meer op hoogte te werken 
wat de veiligheid aanzienlijk ten goede komt. De 
arbeidshygiëne voor werknemers neemt tevens toe.

Opdrachtgever:
Diverse opdrachtgevers

Opdrachtnemer:
Sky Survey BV

Techniek:
DJI M210 RTK – Zenmuse 30 optical zoom

Doelgroep:
Industrie (on en offshore)

Proces inzet drone:
Assetmanagement

Verzamelde data:
Visuele / thermische opnames van de installaties

Regelgeving:
Past binnen de regelgeving (indien volledig ROC 
gecertificeerd)

Meer informatie:
Mark van Esterik, Antea Group, 
mark.vanesterik@anteagroup.com, of Jesse Don, 
Sky Survey bv, jdon@skysurvey.eu

Foto: Drone inspectie van windmolenparken
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Inspectie boogbrug Vianen

Ter voorbereiding op de sloop van de boogbrug Vianen is 
de brug volledig geïnspecteerd. Bij een reguliere 
inspectie zijn diverse voorzieningen nodig, zoals een 
laagwerker of ponton met hoogwerker, om de rivier-
overspanning te inspecteren. Dit brengt hinder met zich 
mee, geeft veiligheidsrisico’s voor het uitvoerende 
personeel en heeft hoge kosten. Om dit te ondervangen, 
is de boogbrug bij wijze van pilot geïnspecteerd met een 
drone. Alle overspanningen van zowel de aanbruggen als 
de rivieroverspanning zijn in beeld gebracht met een 
drone. Hierbij zijn foto’s en video-opnames gemaakt. 
Deze zijn vervolgens beoordeeld door de inspecteur.

Resultaat:
De resultaten bleken erg bruikbaar, waarmee deze pilot 
goed geslaagd is en mogelijkheden biedt voor verdere 
toepassingen. De inzet van een drone leverde een besparing 
op van circa €15.000 en het veiligheidsrisico is van aanzien-
lijk naar nihil gegaan. De wens is dan ook om meer 
kunstwerkinspecties te doen met een drone.

Opdrachtgever:
Rijkswaterstaat

Foto: Inspectie boogbrug Vianen

Opdrachtnemer:
Antea Group/ Sky Survey

Techniek:
DJI Inspire 1 met HD / 4K videocamera en Asctec Falcon 8 
met 36 MP fotocamera

Doelgroep:
Infrastructuurbeheerders
Rijkswaterstaat

Proces inzet drone:
Inspectie

Verzamelde data:
Fotomateriaal en video

Regelgeving:
De pilot paste binnen de huidige regelgeving

Meer informatie:
Erik Deuring, Antea Group, erik.deuring@anteagroup.com

Foto: Balgstuw

De Robird®: vogelverjaging met een 
robot-roofvogel

De Robird® is een robotroofvogel die lijkt op en 
vliegt als haar natuurlijke evenbeeld en daardoor 
niet te onder scheiden is van een echte roofvogel. 
Dit biedt een diervriendelijke en langetermijn- 
efectieve manier om vogelver jaging en -beheer-
sing (zogenaamde bird control) toe te passen op 
vliegvelden, om de vliegveiligheid te vergroten en 
de kans op een bird strike (aanvaring tussen een 
vogel en een vliegtuig) en bijkomende (economi-
sche) schade te verminderen. Ook bij boeren kan 
de Robird® zorgen voor minder oogstverlies, en 
bij windmolenparken en in de olie- en gassector 
kan de Robird® zorgen voor minder sterfgevallen 
onder vogelslachtofers. 

Naast de primaire reden om Robird® in te zetten op 
vliegvelden, namelijk de reductie van bird strikes, was 
de inzet van de Robird® ook een wereldwijde 
primeur op het gebied van integratie tussen onbe-
mande en bemande luchtvaartoperaties. Het 
reguliere vliegverkeer werd niet stilgelegd, maar de 
Robird®-operaties zijn uitgevoerd tijdens en parallel 
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daaraan. Deze integratie is door Airport Operations 
Managers en Safety Officers als zeer geslaagd 
beoordeeld. 

Resultaat:
De afgelopen tijd zijn meerdere proeven gedaan, onder 
andere bij het vliegveld in Southampton (Verenigd 
Koninkrijk) en Edmonton (Canada). Vergeleken met 
eenzelfde tijdperiode over een gemiddelde periode van 
de afgelopen 5 jaar was het aantal bird strikes op 
Southampton International Airport gereduceerd van  
4 á 5 naar 1 per maand. Vergelijkbaar is op Edmonton 
International Airport een significante reductie in 
aanwezige vogels gemeten gedurende de operationele 
periode.

Bij eerdere projecten in de agrarische sector is het 
oogst verlies van de betreffende locaties gereduceerd van 
gemiddeld 20-25% naar 0-1%.  
Ook zijn projecten uitgevoerd in de offshore. In 
ecologische regelgeving is vastgelegd dat vogels 
ongestoord moeten kunnen broeden, wat in de praktijk 
betekent dat er minimaal een maand lang niet gewerkt 

Foto: Vogelverjaging met een Robird®

kan worden in een straal van 50 tot 100 meter van een 
nest. In een offshore-operatie kan dit tot vertragingen en 
kostenderving leiden. Door de inzet van de Robird® het 
aantal nesten op de locatie van een baggerproject is met 
wel 70-80% afgenomen, waardoor voorkomen is dat de 
werkzaamheden stilgelegd moesten worden.

Opdrachtgever:
Southampton International Airport, United Kingdom
Edmonton International Airport, Canada

Opdrachtnemer:
Clear Flight Solutions B.V.

Techniek:
Robird®

Doelgroep:
Potentiele toepassingsgebieden voor de inzet van de 
Robird® omvatten vliegvelden, agrarisch gebied, 
afvalverwerkers, olie&gaswinningsgebieden, wind-
molenparken, baggerlocaties en havengebieden.

Proces inzet drone:
Divers

Verzamelde data:
n.v.t.

Regelgeving:
Behalve binnen de luchthavenprojecten (gecontroleerd 
luchtruim) vallen de operaties binnen de kaders van het 
ROC (Remote Operators Certificate). Voor luchthavens is 
toestemming van de luchtvaartautoriteiten en de 
lucht leiding minimaal vereist. Om deze vergunningen te 
verkrijgen moet een gedegen risicoanalyse met bijbeho-
rende mitigerende maatregelen ter goedkeuring 
aangeboden worden en moeten alle failsafes waarover 
de Robird® beschikt aangetoond worden.

Meer informatie:
Nico Nijenhuis, Clear Flight Solutions B.V., 
info@clearflightsolutions.com
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Grensbewaking Israël

In Israël is de inzet van een drone ten behoeve van 
grensbewaking getest. De bedoeling van het project is 
zowel overdag als ‘s nachts de grenzen in Israël van extra 
beveiliging te voorzien. De drone moet een gebied 
autonoom afvliegen en op het moment dat er een 
persoon gespot wordt krijgt de piloot een melding en 
kan hij de keuze maken verder te vliegen of de persoon te 
volgen. In Israël is de techniek getest en is gedemon-
streerd dat de drone onder hoge temperaturen kan 
vliegen in het grensgebied.

Resultaat:
De veiligheid in het gebied neemt toe. Er hoeven geen extra 
auto’s met mensen ingezet te worden en er is een groter 
overzicht.

Opdrachtgever:
Vertrouwelijk

Opdrachtnemer:
Customdrone

Foto: Grenscontrole met robuste drone in Israël

Techniek:
Solid X4 met slimme dual camera (termiche en normaal 
zicht)

Doelgroep:
Regering
Beveiligingsbedrijven

Proces inzet drone:
Toezicht en veiligheid

Verzamelde data:
Op het moment dat een persoon automatisch wordt gespot, 
krijgt de piloot een melding en kan hij de keuze maken de 
persoon te volgen of autonoom verder zijn route te 
vervolgen.

Regelgeving:
De inzet past binnen de regelgeving. In Nederland mag 
alleen niet ’s nachts gevolgen worden, in Israël wel.

Meer informatie:
Mark Woortmeijer, Customdrone, mark@customdrone.com

Drones voor Agro

In deze pilot is gekeken naar de mogelijkheden 
van de verschillende softwarepakketten en 
sensoren om gewassen te scannen en hier goed op 
in te spelen. Op dit moment wordt de markt 
overspoeld met nieuwe ontwikkelingen en 
software. De bedoeling is om samen te kijken 
welke pakketten in de praktijk echt werken, en het 
beste bij de eindgebruikers passen. Zo kijkt 
Customdrone naar eigen pakketten en naar al 
bestaande pakketten om de data eruit te halen die 
de akkerbouwer nodig heeft. Die data worden 
samen met een teeltadviseur geanalyseerd. 
Techniek en akkerbouw komen zo samen.

Resultaat:
Door de inzet van drones kan een betere oogst 
behaald worden. Ziektes die aanwaaien zijn sneller op 
te sporen, waardoor bestrijdingsmiddelen sneller 
ingezet kunnen worden. Het aantal gewassen kan met 
een drone geteld worden en zo kan de volume 
opbrengst berekend worden. 



| Ministerie van IenW60 Drones: van beleid naar uitvoering | 61

Opdrachtgever:
Ten Brinke b.v.

Opdrachtnemer:
Customdrone

Techniek:
Soliddrone X4 Agri

Doelgroep:
Landbouwsector 

Proces inzet drone:
Landbouw

Verzamelde data:
Beelden en data van gewassen

Regelgeving:
De inzet past binnen de regelgeving.

Meer informatie:
www.landbouwinspectiedrone.nl en Mark Woortmeijer, 
Customdrone, mark@customdrone.com
Foto: Drone boven akker

Drone uit de Box

Een autonome drone die zelfstandig over een parkeer-
terrein vliegt om lege parkeerplekken te spotten moet 
resulteren in beter inzicht in de bezettingsgraad van 
parkeerplaatsen en (vrachtwagen)chaufeurs helpen om 
sneller een plekje te vinden. Bedoeling is dat de drone de 
telling zelfstandig uitvoert en na afloop automatisch 
terugkeert naar het start- en landingsplatform. Na de 
landing schuift de drone in de box totdat hij naar buiten 
gaat voor een volgende missie.

Voordeel van de drone is dat deze mobiel ingezet kan 
worden en op ieder gewenst moment vanuit de lucht een 
scan uit kan voeren. Ten opzichte van vaste camera’s is dit 
goedkoper en er is minder beheer en onderhoud nodig dan 
bij vaste camera’s. Uit een eerste proef op truckparking 
Maasvlakte Plaza bleek dat het systeem goed werkt. 
Bedoeling is dat de drone uit de box ingezet gaat worden 
voor het monitoren van truckparkings en dat het systeem 
ingezet wordt om via een app truckchauffeurs snel een 
parkeerplaats aan te bieden. Dit spaart tijd en stress en is 
daarnaast ook nog duurzaam. 

Foto: Drone uit de box van Mapture.ai
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Autonome drone kan helpen om truckparkings 
beter te benutten 
Daarnaast wil Rijkswaterstaat beter inzicht krijgen in de 
bezettingsgraad van verzorgingsplaatsen, iets dat volgt uit 
de Europese ITS-richtlijn.  Maar er zijn veel meer toepas-
singen denkbaar, denk bijvoorbeeld op het gebied van  
incident-en verkeersmanagement, monitoring en 
beveiliging.

Zaak is wel dat de drone autonoom kan opereren. Volgens 
de huidige regelgeving is dat nog niet mogelijk maar als er 
voldoende garanties zijn dat het veilig kan is de weg vrij om 
dit toe te laten.

Resultaat:
Eerste testen met goed gevolg uitgevoerd. Selectiesoftware 
wordt ontwikkeld en binnenkort worden er een aantal 
proefprojecten met het systeem uitgevoerd. Daarna zal ook 
gekeken worden of het systeem met kleinere productie-
drones ingezet kan worden.

Opdrachtgever:
Rijkswaterstaat, Water, Verkeer en leefomgeving

Opdrachtnemer:
Start Up Mapture.ai, Bart Slinger en Niels Klink

Techniek:
Drone uit de box met mini gopro camera QR code en 
speciale software

Doelgroep:
Beheerders van parkeerplaatsen, parkeren op evenementen-
terreinen, security van bedrijfsterreinen

Proces inzet drone:
Verkeersmanagement, incidentmanagement

Verzamelde data:
Data van parkeerplaats en geparkeerde vrachtwagens  op 
truckparking Maasvlakte Plaza

Regelgeving:
Semi autonoom vliegen (voor de zekerheid met waarnemer 
en piloot) onder ROC light

Meer informatie: 
bart@mapture.ai
aad.vanden.burg@rws.nl

Inspectie balg stormvloedkering Ramspol

De balgstuw bij Ramspol is een opblaasbare dam, 
gelegen tussen het Ketelmeer en het Zwarte Meer. De 
traditionele inspectie van de binnenzijde van het 
balgdoek is niet zonder risico’s. Het betreft een 
visuele inspectie vanaf een steiger, in een besloten 
ruimte met weinig comfortabele omstandigheden 
(overdruk, donker, vochtig, vies) en met een groot 
aantal ARBO-risico’s. Vanwege de omstandigheden is 
het lastig om een volledige visuele inspectie uit te 
voeren en te documenteren. Een inspectie van één van 
de 3 balgen duurt doorgans een week. Dit is de reden 
dat de beheerder op zoek was naar alternatieven. 
Daarom is de binnenzijde van de zuidelijke balg van 
de Balgstuw Ramspol geïnspecteerd met een drone.

Resultaat:
Door de inspectie met een drone uit te voeren is het 
opbouwen van een steiger niet nodig en kon de 
inspectieduur aanzienlijk worden verkort (1,5 dag: 
effectieve vliegduur van ca. 5 uur).

Foto: Binnenzijde van de balgstuw bij Ramspol
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Andere voordelen zijn:
• minder lange stremming van de vaarweg en beperkte 

inzet van hulpmiddelen en verkeersmaatregelen
• verkorte aanwezigheid van mensen in de balg 

(vergroten Arbo veiligheid)
• het volledig in beeld vastleggen van de inspectie: ieder 

onderdeel van de 80 m lange balg is vastgelegd op 
HD-film (hergebruiken waarneming). Via een online 
samenwerkingsportaal (ZXY-Cloud) kunnen meerdere 
betrokkenen hun beelddata opslaan, structureren op 
basis van de decompositie en tonen in een 3D 
omgeving (pointcloud op basis van Lidar)

Opdrachtgever:
Rijkswaterstaat 

Opdrachtnemer:
Oranje Adviseurs en Ronik BV

Techniek:
LIDAR, film en foto
ELIOS drone (in de balg)

Doelgroep:
Onderhoud- en renovatieaannemers

Proces inzet drone:
Assetmanagement
Beheer en onderhoud 

Verzamelde data:
3D model met laser, pointclouds foto en film

Regelgeving:
Met de drone is binnen in de balgstuw gevlogen.  
Dat past binnen de huidige regelgeving.

Meer informatie:
Steven Verver, Ronik, sverver@ronik.nl, 
kai.giesse@oranjeadviseurs.nl

Kabeldrone Volkenraksluizen

De bediening van bruggen en sluizen vindt steeds vaker 
op afstand en niet meer in het bedieningsgebouw (lokale 
bediening) van het object plaats. Dit moet wel voldoende 
veilig zijn. Camera’s zijn hierbij onmisbare hulpmidde-
len. Als een camera defect is kan een object meestal niet 
meer veilig bediend worden en wordt het (gedeeltelijk) 
gestremd. Het kan soms enkele dagen duren totdat de 
camera gerepareerd is en de stremming kan worden 
opgeheven. Voor het (scheepvaart)verkeer geeft dit 
hinder en vertragingskosten.

Op verzoek van de bedieningsspecialisten van 
Rijkswaterstaat is er een demo uitgevoerd met een kabel-
drone op de Volkeraksluizen. Dagelijks passeren daar circa 
500 binnenvaartschepen die zo efficiënt mogelijk worden 
verdeeld over de drie sluiskolken. Een professioneel 
dronebedrijf maakte met een kabeldrone opnames van de 
sluis. Deze beelden zijn via een tablet en telefoon zichtbaar 
gemaakt in de bedieningsruimte. Ze waren van zeer hoge 
kwaliteit zodat ze bij camera uitval gebruikt kunnen worden 
voor de bediening.  

Foto: Piloot van Skytools stelt kabeldrone af bij demo Volkeraksluis
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De wet- en regelgeving voor drones is nog zeer traditioneel 
en vooral gericht op het beperken van luchtvaartrisico’s. 
Voor de inzet bij de operaties van Rijkswaterstaat geeft deze 
regelgeving beperkingen. Het voordeel van een kabeldrone 
is dat het risico op een ‘fly away’ nihil is. Bij een drone 
zonder kabel is het risico groter zodat bepaalde activiteiten 
niet uitgevoerd mogen worden. De kabeldrone kan 
bovendien heel lang in de lucht blijven zonder dat er 
batterijen moeten worden gewisseld.

Resultaat:
Eerste testen met goed gevolg uitgevoerd. Selectiesoftware 
wordt ontwikkeld en binnenkort wordt er een aantal 
proefprojecten met het systeem uitgevoerd. Daarna zal ook 
gekeken worden of het systeem met kleinere productie-
drones ingezet kan worden.

Opdrachtgever:
Rijkswaterstaat, Water, Verkeer en leefomgeving

Opdrachtnemer:
Sky Tools en  Sky Survey

Techniek:
Kabeldrone DJI Inspire 2 em en een kabelhaspelsysteem.

Doelgroep:
Bedieningsspecialisten/verkeersleiders van object op 
afstand

Proces inzet drone:
(water)Verkeersmanagement, incidentmanagement

Verzamelde data:
Data van de camera die via een link naar specifieke e-mail 
adressen wordt gestuurd zodat de beelden met een zeer 
korte vertraging gestreamd worden.

Regelgeving:
Kabeldrone wordt nog gezien als een normale drone, inzet 
onder ROC

Meer informatie: 
Jesse Don, jdon@skysurvey.eu

Eerste dronetest meten scheepsuitstoot 
geslaagd

Op 6 september 2018 heeft de Inspectie Leefomgeving 
en Transport (ILT) samen met Rijkswaterstaat een 
aantal metingen van de uitstoot van schepen 
uitgevoerd met een drone. De metingen vonden 
plaats aan de noordoever van de Nieuwe Waterweg bij 
Hoek van Holland.

Zwavelhoudende stookolie (> 3 %) mag door schepen op 
de Noordzee en op de rivieren niet verstookt worden in 
verband met de uitstoot van schadelijke stoffen. 
Normaliter gaan inspecteurs van de ILT aan boord van 
een schip dat mogelijk zwavelhoudende stookolie 
gebruikt. Er wordt dan een monster genomen waarmee 
aangetoond kan worden of een schip dit soort stookolie 
gebruikt. In 2020 gaat het percentage licht zwavelhou-
dende stookolie verder naar beneden, van 0,5 naar 0,1 %.

Foto’s: Zwavelmeting door ILT scheepvaart

Foto: Binnenzijde van de balgstuw bij Ramspol
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Vliegen met de gasmeetdrone
Na het opstijgen van de drone is deze binnen 30 
seconden bij de rookgaspluim van het schip. Daar 
worden CO2, SO2 etc. gemeten.  De meetwaarden 
worden via een transponder naar de computer in de 
werkbus van de inspecteur verzonden. Als de meting 
representatief is wordt deze gekoppeld aan tijd, locatie 
van meting en de naam van het schip opgeslagen.

Resultaat:
De eerste testen zijn geslaagd. Het droneteam functio-
neert goed en de luchtkwaliteitsdata wordt nader 
geanalyseerd. Bedoeling is om de luchtkwaliteitsdrone 
in te zetten voor het selecteren van schepen waarvan te 
hoge waarden voor SO2 in hun rookgassen waargeno-
men worden. Omdat het SO2 gehalte een relatie heeft 
met het CO2 wordt dit ook gemeten. Om de betrouw-
baarheid van deze metingen te verhogen zijn de 
gassensoren dubbel uitgevoerd.
Als deze methode inzetbaar is wordt de scheepvaart op 
afstand gecontroleerd. Dit geeft minder hinder en de 
inspecteurs van ILT kunnen efficiënter controleren.

Opdrachtgever:
Ministerie IenW

Opdrachtnemer:
Inspectie Leefomgeving en Transport afdeling 
scheepvaart

Techniek:
DJI Matrice 100 met FPV camera voor positie bepaling en 
een gassensorenplatform ontwikkeld door Drone-expert

Doelgroep:
Handhavers, inspecteurs

Proces inzet drone:
Monitoring, handhaving, inspectie

Verzamelde data:
Foto, video en luchtkwaliteitsdata

Regelgeving:
De pilot paste binnen de huidige regelgeving ROC-L en 
ROC

Meer informatie:
Dirk Jan Julius, seniorinspecteur ILT scheepvaart,  
dirkjan.julius@ILenT.nl

Inzet drones voor bruinvis fotogrammetrie 
onderzoek 

De bruinvis (Phocoena phocoena) is een veel voorko-
mend zeezoogdier in de Nederlandse zoute wateren. 
Deze soort is voor Rijkswaterstaat van belang om 
verscheidenen redenen. Naast een verplichting om de 
soort te beschermen vanuit verschillende nationale en 
internationale natuurwetgevingen en verdragen is de 
bruinvis, als predator, ook een belangrijke sleutelsoort 
voor een gezond mariene ecosysteem. Om de efecten 
van menselijke verstoringen op deze soort beter in te 
kunnen schatten is het van belang om te weten wat de 
gezondheid van de dieren is en hoe veerkrachtig ze zijn. 
Een dikke bruinvis zal beter bestand zijn tegen aanvul-
lende verstoringen door bijvoorbeeld de toename van 
onderwatergeluid tijdens de groeiende aanleg van 
windparken op zee de komende jaren, dan een reeds 
vermagerde bruinvis. 

Foto’s: Videostill van een bruinvis gedurende de test fase van het onderzoek 
(boven), lichaamsconditie bepaling voorbeeld voor bultrug walvissen 
(Megaptera novaeangliae) uit Christiansen et al., 2016 (onder) 
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Interview

Aad van den Burg, 
Coördinator 
programma drones 
bij RWS

Als onderdeel van haar deeltijd PhD bij Rijkswaterstaat en 
Wageningen University and Research doet Inger van den 
Bosch van WVL onderzoek naar de fysieke gesteldheid van 
bruinvissen. Drones worden ingezet om foto’s te maken van 
bruinvissen in onze zoute Rijkswateren. Fotogrammetrie is 
de methode om uit deze foto’s de afmetingen van de dieren 
af te leiden. In samenwerking met de WUR, Seamarco, de 
Universiteit van Utrecht en de Universiteit van St. Andrews 
in Schotland worden van gestrande bruinvissen en bruin   - 
vissen in gevangenschap de lengte-dikte ratio’s bepaald en 
deze worden vervolgens vergeleken met de metingen uit de 
drone gemaakte foto’s. Deze ratio’s zijn een proxy voor de 
fysieke gesteldheid van de dieren. Een dikke, gezonde 
bruinvis zal een kleinere lengte/dikte ratio hebben dan een 
vermagerde bruinvis. De methode is afgeleid van een 
methodiek die al langer bij grotere walvisachtigen wordt 
gebruikt.

Resultaat:
Het onderzoek is nu nog in de begin fase maar Inger hoopt 
in 2021 haar promotieonderzoek af te ronden.

Opdrachtgever:
Joost Backx, WVL – afdeling waterkwaliteit en natuurbeheer, 
kennisontwikkeling grote wateren

Opdrachtnemer:
Inger van den Bosch, WVL – afdeling waterkwaliteit en 
natuurbeheer

Techniek:
DJI Phantom 4 pro+, 20MP fotocamera, analysemethode 
fotogrammetrie

Doelgroep:
Ecologen, natuur beleidsmakers

Proces inzet drone:
Onderzoek

Verzamelde data:
Foto

Regelgeving:
Dit onderzoek past binnen de huidige regelgeving ROC-L en 
ROC

Meer informatie:
Inger van den Bosch, adviseur mariene ecologie,  
inger.vanden.bosch@rws.nl

De huidige praktijk bij Rijkswaterstaat en ProRail

Rijkswaterstaat en ProRail hebben beiden te maken met 
grootschalig assetmanagement. De vele objecten die zij 
beheren komen deels overeen of kruisen elkaar zelfs. 
Voor beide organisaties is beheer en onderhoud een 
jaarlijks terugkerende kostenpost en zijn er flinke 
veiligheidsrisico’s. Zouden drones de inspecties kunnen 
ondersteunen? Programmamanager assetmanagement 
Rob Gerritsen van ProRail en senior adviseur Aad van 
den Burg van Rijkswaterstaat WVL werken inmiddels 
intensief samen in die zoektocht.

Rijkswaterstaat en ProRail over drones  
in hun assetmanagement
ProRail en Rijkswaterstaat zijn vrij traditionele organisaties 
als het gaat om assetmanagement. Het beheer en onder-
houd van de objecten is vastgelegd in procedures en risico 
mijden is het motto. Daarvan afwijken en iets nieuws 
opperen getuigt dan ook van lef. Van den Burg: “Onze 
organisaties veranderen van nature niet zo snel. Maar de 
wereld om ons heen verandert in rap tempo en wij vinden 
dat we daar nu al in mee moeten. 

Foto: Coördinator programma drones bij RWS
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Rob Gerritsen, 
Programmamanager 
assetmanagement  
bij ProRail

Gelukkig heeft Rijkswaterstaat innovatie hoog op de agenda 
staan. We moeten soms een beetje ondeugend zijn, een 
stapje over een grens zetten en zo de organisatie versneld in 
beweging brengen. Dat is onze ambitie.”

Succesvolle pilots
De afgelopen jaren is er volop geëxperimenteerd met de 
inzet van drones voor asset management, bijvoorbeeld het 
inspecteren van bruggen, bovenleidingen, waterke ringen 
etc. Die pilots leiden ertoe dat medewerkers binnen de 
organisaties enthousiast worden, want resultaten wijzen uit 
dat het assetmanagement veiliger, efficiënter en beter wordt 
door de inzet van drones. Gerritsen: “Het werken aan het 
spoor door personen kent een veiligheidsrisico van 270, het 
vliegen met drones 0,75. Dat zijn natuurlijk ongelofelijke 
getallen en je vraagt je af waarom niet alle inspecties direct 
door drones worden uitgevoerd. Helaas zitten daar nog 
flink wat haken en ogen aan.”

Met behulp van onderstaande voorbeeldtabel wegen wij het 
risico af voor de monitoring met drones tegenover de 
traditionele monitoringsmethodieken. Hierbij wordt 
gewerkt volgens de risicobeoordeling van Fine and Kinney 
(zie kader). ProRail en Movares gebruiken deze methode om 
inzicht te krijgen in de risico’s bij spoorwerkzaamheden.

Cocon boven het spoor/de weg
Waar Gerritsen op doelt is de regelgeving. De wet schreef in 
2015 voor dat een drone minimaal 150 meter bij een weg of 
spoor vandaan moet blijven. Sinds kort is dat voor een 
ROC-light 25 meter geworden. “Vanuit de luchtvaartregel-
geving moeten we aan heel veel eisen voldoen, maar als 
beheerder ben ik verantwoordelijk voor wat er in mijn 
gebied gebeurt. Het risico dat een drone tegen een vliegtuig 
vliegt is zo gigantisch veel kleiner dan het risico dat een 
medewerker onder een trein komt bij het werken aan het 
spoor, dat ik pleit voor een soort cocon boven het spoor 

Risicobeoordeling van Fine and Kinney 

Activiteit Risico Ernst Blootstelling Waarschijnlijk
heid

Risicoscore

Inzet drone voor monitoring weg/
spoorweg/portaal

Kans op aanrijding, 
elektrocutie

15 0,5 0,1 0,75

Traditionele afzetting en inzet hoogwerker 
met werknemers voor monitoring weg/
spoorweg/portaal

Kans op aanrijding, 
elektrocutie

15 6 3 270

Foto: Programmamanager assetmanagement bij ProRail

waar wij verant woordelijk voor zijn. Een ontheffing voor die 
onderste laag van het luchtruim, zodat we van pilots de stap 
kunnen zetten naar inbedding in ons assetmanagement.”

ILT is niet de grote boze wolf,  
maar een trouwe herdershond
De mogelijkheden om drones op grotere schaal in te zetten 
zijn er. Denk aan patrouillevluchten boven emplacementen, 
inzet bij spoorlopers of het voorkomen van (koper)diefstal. 
Van den Burg: “Om dat allemaal op termijn mogelijk te 
maken, hebben we ons verenigd. In de expertgroep drones 
komen vertegenwoordigers van overheden, branche-
verenigingen, kennisinstituten en NLR bij elkaar. We leggen 
in een open gesprek steeds onze argumenten op tafel en zo 
ont staat er evenwicht en waardering. Met z’n allen wijzen 
naar ILT als de grote boze wolf is wat mij betreft de 
omgekeerde wereld. Je moet ze zien als een trouwe 
herdershond die toezicht houdt. We trekken nu gelukkig 
samen op voor het ontwikkelen van standaardscenario’s en 
het zorgen voor kaders en richtlijnen. Dat verbetert de 
processen en zal de versnelling zeker ten goede komen.”
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De ontwikkelingen op het gebied van drones gaan zo razendsnel, dat deze publicatie mogelijk alweer 
verouderd is op het moment van verschijnen. Desalniettemin is het goed om af en toe stil te staan, 
terug te blikken en vooruit te kijken. Uit de uitgevoerde pilot projecten blijkt dat drones goed inzet-
baar zijn bij processen in het publieke domein. Welke vlucht zal deze inzet nemen op de korte en 
lange termijn? 

Toekomstige ontwikkelingen 

Kansen: drones in het personen- en 
goederenvervoer
Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) levert 
kennis voor het mobiliteitsbeleid van het ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Op verzoek van de 
Directie Luchtvaart, onderdeel van IenW, heeft het KiM een 
onderzoek uitgevoerd naar drones in het personen- en 
goederenvervoer. Drones kunnen in de toekomst worden 
toegepast in bepaalde deelmarkten van de pakketdistri-
butie, de luchtvracht en het personenvervoer in Nederland. 
Snelheid zal waarschijnlijk de belangrijkste reden zijn om 
drones te gebruiken in plaats van conventionele alterna-

tieven zoals de bestelbus, het vliegtuig of de auto. De 
gebruiker van de drones zal hiervoor wel een meerprijs 
moeten betalen. Hoewel het in absolute zin om vrij grote 
aantallen dronevluchten kan gaan, betreft het nichemark-
ten ten opzichte van de totale omvang van het personen- en 
goederenvervoer.

Niet alleen technologische ontwikkelingen
Van groot belang voor de implementatie van drones zijn 
verder de ontwikkeling van de techniek en de maatschappe-
lijke acceptatie van dronetoepassingen. Er komen hierbij 
belangenafwegingen tussen economische kansen en 

veiligheids- en privacyaspecten om de hoek kijken. Tevens 
heeft de opkomst van drones gevolgen voor de skyline en 
ruimtelijke ordening in Nederland.

Experimenten gaan steeds verder
In de komende jaren worden experimenten verwacht met 
vliegen over grotere afstanden zoals nu al in de challenge in 
Australië plaatsvindt. Ook de inzet van autonoom vliegende 
drones voor het beveiligen van kwetsbare objecten of het 
monitoren van (vaar)wegen en spoorlijnen behoort tot de 
mogelijkheden. De challenge die Rijkswaterstaat op het 
gebied van verkeersmanagement uitvoert is een voorbeeld 
van dit soort toekomstige toepassingen.

Grotere (fixed wing) drones
Er zijn diverse bedrijven in Nederland die bezig zijn met de 
ontwikkeling en bouw van grotere (fixed wing) drones. Deze 
kunnen ingezet worden voor monitoring over grotere 
afstanden en voor speciale taken (drones for good) zoals het 
bewaken van wildlife of het zoeken naar olielozingen of 
schipbreukelingen. Van belang hierbij is dat dit soort 
initiatieven goed gefaciliteerd worden in de vorm van 
afstemming met wet- en regelgeving en koppeling met 
potentiële opdrachtgevers. 

Fotos: 

Dronetaxi van Google 

Ehang 214 (China) in Johan Cruijff  stadion Amsterdam 

PAL-V uit Raamsdonksveer
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Als het dan tot bruikbare producten komt levert dit in 
Nederland werkgelegenheid op en het geeft Nederlandse 
bedrijven die in het buitenland werken een voorsprong bij 
hun activiteiten.

Taxidrones
Diverse bedrijven zijn bezig met de ontwikkeling van 
taxidrones. Hoewel deze ontwikkelingen nu nog niet direct 
toegepast zullen worden denken grote partijen zoals 
Schiphol, Havenbedrijf Rotterdam en dataproviders bij hun 
strategische plannen wel na welke voorzieningen hiervoor 
in de toekomst nodig zijn. De verwachting is dat pilots met 
taxidrones op korte termijn al plaats zullen gaan vinden. 
Met name de certificering en toelating van dit soort drones 
heeft nog wel een impuls nodig.

Ontwikkelingen in vliegtijdverlenging
De reguliere drone heeft nu een beperkte vliegtijd van circa 
0,5 uur. Fixed wing drones kunnen wel langer vliegen. Als er 
over langere afstanden gevlogen gaat worden zijn sterkere 
batterijen nodig. Ook voor andere toepassingen is het 
noodzakelijk dat de batterijcapaciteit met circa 30% 
toeneemt, terwijl de groei nu maximaal 3% per jaar 
bedraagt. Deels zal de oplossing ook in waterstof aandrij-
ving liggen (opgewekt uit elektriciteit i.v.m. duurzaamheid) 
die in de drone weer omgezet wordt in elektriciteit.

Het is ook mogelijk om drones een eigen vliegvermogen te 
geven door toepassing van helium. Met deze techniek wordt 
door een Nederlands bedrijf een proefmodel drone 
ontwikkeld waarvan in 2019 een eerste test te verwachten is. 
Zonnepanelen zorgen voor opwekking van de elektriciteit 
die voor het besturen van de drone noodzakelijk is.

Foto: Volocopter uit Duitsland
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