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Drones boven de marktDrones
In Nederland is de
drone een onge-
wenste vreemde-
ling. Toch rukt hij
op. De drone zal
een huisvriend
worden zoals de
iPhone, stelt dro-
ne-ontwikkelaar
Jan Wiersma uit
Dokkum.

IRENE OVERDUIN

De winnaar van de volgen-
de Elfstedentocht? Een
drone. Onbemande mini-
copters met tv-camera’s

vliegen naast, achter en boven de
wedstrijdrijders. Vluchters krijgen
via een follow-me-app automatisch
een drone achter zich aan. Gewon-
den op afgelegen plekken ontvan-
gen eerste hulp van een ehbo-drone,
publiek langs de route schiet beel-
den met eigen hobbydrones. Autori-
teiten observeren de massa’s met
drones. En misschien zijn vooraf de
ijsdiktes ook wel gemeten door vlie-
gende sensoren.

Het kan. De ontwikkelingen gaan
snel. Maar het mag niet. In Neder-
land is de drone een ongewenste
vreemdeling. Een boer mag zelfs op 1
meter hoogte niet zonder onthef-
fing professioneel boven zijn eigen
land vliegen.

Per 1 juli komen er nieuwe regels,
hebben drie ministeries beloofd. Af-
gelopen oktober zijn de voorstellen
in consultatie gegeven aan allerlei
betrokken spelers. Wat er daarna
achter de schermen met de reacties
is gebeurd, is zelfs voor de branche-
vereniging Darpas een raadsel. Er zal
nog steeds niet veel mogen, is de
overheersende opvatting. Niettemin
prepareren commerciële partijen
zich alom op nieuwe kansen.

Jan Wiersma in Dokkum is in
Friesland een van de weinigen die de
onstuitbare opmars van de onbe-
mande luchtvaart van nabij mee-
maakt. Hij is ontwikkelaar, bouwer
en verkoper van het vliegende ge-
reedschap. En hij exporteert, wat
hem ook goed zicht geeft op ontlui-
kende behoeften buiten Nederland.

,,Over drie tot vijf jaar heeft elk ge-
zin een drone’’, voorspelt de onder-
nemer. ,,De drone gaat mee op va-
kantie, de drone gaat mee met een
wandeling op de zeedijk.’’ Het op af-
stand bestuurbare luchtvaartuig
wordt een huisvriend, zoals de iPho-
ne nu. En net zo makkelijk te bedie-
nen.

Zelf heeft hij meer bemoeienis
met professionele toepassingen.
Voor een bouwbedrijf in Zweden

maakte hij bijvoorbeeld een drone
die monumentale gebouwen inspec-
teert. Een Portugese klant brengt
met Dokkumer gereedschap delen
van Afrika in kaart (mapping). Mo-
menteel bouwt Wiersma voor agra-
riërs in Hongarije en Oekraïne dro-
nes die hun akkers van bovenaf met
sensoren willen inspecteren. Aan-
sturing, positiebepaling, meten, da-
taverwerking, daar zit zijn expertise.

Toen hij drie jaar geleden zijn web-
shop Vliegend.nl begon, zat de
markt nog overwegend in de hobby-
sfeer. Modelbouwers vermaakten
zich met wankele speelgoedhelikop-
ters die eigenzinnige koersen kozen.

De doorbraak kwam met de Phan-
tom, vertelt Wiersma. Een Chinese
quadcopter die naam maakte met
stabiliteit en snel veel marktaandeel
pakte. ,,Ik werd dealer en betrad een
onvolwassen en chaotische markt.
En dat is-ie nog steeds.’’

Maand na maand brengen de Chi-
nese fabrikanten nieuwe modellen
uit. Naar de oude kijken ze niet meer
om. ,,Frames, rotoren, accu’s, print-
platen, besturingstechniek, came-
ra’s, op elk vlak zie je gigantisch veel

‘Over drie tot vijf
jaar heeft elk gezin
een drone’

innovatie.’’ Accu’s worden lichter en
gaan langer mee dan de 20 minuten
max. van nu. Camera’s krijgen een
hogere resolutie en kunnen beter
communiceren met het toestel en
met de man op de grond.

,,Je ziet al toestellen waaraan drie
camera’s hangen, elk met een ande-
re functie. Dat wordt de toekomst
denk ik.’’

Aan die toekomst werkt hij samen
met Computer Vision, een afdeling
van NHL Hogeschool in Leeuwarden
die zich toelegt op cameratechnolo-
gie. Op dit moment heeft de school
vier projecten lopen.

Voor de akkerbouw werken de
Leeuwarder studenten aan sensoren

die bodemziekten detecteren. Wa-
terschappen mogen zich verheugen
op drones die zelfstandig inspecte-
ren of boeren hun sloten correct ge-
hekkeld hebben. Voor de brandweer
is een camera in de maak die door
rook heen kan kijken. Plus een sen-
sor die meehelpt om te bepalen of er
opgeschaald moet worden. En wind-
moleninspecteurs krijgen camera-
technologie waarmee ze wieken
kunnen schouwen.

Veel van Wiersma’s klanten zijn in
de aanloop naar 1 juli bezig met cer-
tificeringtrajecten. Voor ongeveer
6000 euro volgen de toekomstige
grondpiloten een opleiding waarin
ze de luchtverkeersregels leren en
oefenvluchten maken. Projectont-
wikkelaars, makers van bedrijfs-
films, windmoleninspecteurs, res-
taurateurs, loonbedrijven, water-
schappen, brandweer, politie en
offshore-bedrijven, Jan en alleman
ruikt kansen.

De beste kansen dicht Wiersma
toe aan vakmensen die de drone
puur als uitbreiding van hun gereed-
schap zien. ,,Je zult gaan zien dat een
professionele fotograaf met een dro-

ne snel goede beelden zal maken,
terwijl een modelbouwer weliswaar
goed vliegt maar matig blijft fotogra-
feren.’’

De nieuwe generatie zal vliegen
met lichtgewicht kevlar-spinnen,
voorzien van intrekbare poten, ge-
balanceerde, nauwkeurig bestuurba-
re camera’s, rijkelijk uitgerust met
sensoren die warmte, infrarood, vio-
let, nitraat, fosfaat of wat ook maar
kunnen meten. Ter illustratie laat
Wiersma zijn paradepaard opstijgen,
de Inspire, een ultralichte Chinees.

In opkomst is ook de fixed wing op
zonnecellen. Een energiezuinig
vliegtuig dat lange trajecten aankan.
,,Voor dijkinspecties bijvoorbeeld.’’
Wiersma heeft er een aantal besteld.

Wat verder groot wordt, volgens
Wiersma: racen met drones. Op You-
Tube circuleren spectaculaire film-
pjes van drones die door bossen en
stadsparken over virtuele parkoer-
sen jagen. Friesland krijgt in mei zijn
eerste dronewedstrijd. Wiersma zelf
is de organisator. Hij lacht. Nee, daar
gaat hij verder niks over vertellen.
Wordt een leuke verrassing.
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Jan Wiersma laat binnen een Inspire op, een Chinese lichtgewicht met inklapbare poten en een nauwkeurig te besturen camera. FOTO MARCEL VAN KAMMEN




