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Professionals in Drone Work

Dedicated Drones vliegt met onbemande op afstand bediende drones voor het maken 
van beelden uit de lucht voor een scala aan toepassingen.

Dedicated Drones is een samenwerkingsverband tussen Dutch Aerial Works en 
Fotopiloot.

Met veel ambitie en enthousiasme zetten wij ons in om vragen betaalbaar op te lossen. 
Een opdracht begint met een wens, een gedachte. We denken mee, geven advies, maken 
een plan van aanpak en voeren dit uit.

Zowel Dutch Aerial Works als Fotopiloot vliegen met RPAS Operator Certificate, de meest 
uitgebreide certificering in Nederland (ROC 18/16 en ROC 25/16), met daarnaast extra 
bevoegden om de meest uiteenlopende soorten vluchtopdrachten uit te voeren aan de 
hand van goedgekeurde procedures en risico analyses met bijbehorende mitigerende 
maatregelen. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is namens de Nederlandse 
overheid verantwoordelijk voor handhaving en uitvoering van de regelgeving.

Fotopiloot heeft zijn oorsprong vanuit bouwkunde in grafisch ontwerp, fotografie en 
video. Dutch Aerial Works in de bemande luchtvaart en daarmee hebben wij ook een 
brede luchtvaartkennis, ervaring en expertise in vliegen, procedures en veiligheid. 

Wij werken samen met verscheidene andere betrouwbare, gecertificeerde (drone)
bedrijven, met grafisch ontwerpers en augmented reality CG specialisten, om 
uw gewenste project van een zo mooi mogelijk eindresultaat te voorzien. Deze 
samenwerking garandeert continuïteit en een breder scala aan zowel het soort, als het 
aantal drones, waar wij (tegelijkertijd) een opdracht mee kunnen uitvoeren. 
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Video en fotografie (algemeen)

Met onze huidige drones gebruiken wij een verstelbare en te balanceren gimbal.

De gimbal is een apparaat dat de video of fotocamera stabiliseert voor de 
vliegbewegingen van de drone.

Daarnaast is de gimbal door een aparte payload/gimbal operator vanaf de grond te 
bedienen met een eigen zender. De gimbal is in staat om 360° om zijn as te kunnen 
blijven draaien, naar beneden en omhoog te kantelen en naar zowel links als rechts te 
rollen. Omdat de drone een opklapbaar landingsgestel heeft, zie je het landingsgestel 
niet in het beeld van de camera verschijnen.

Door de verstelbaarheid van de gimbal is bijna elke camera te gebruiken. Wij hebben 
zelf een aantal camera’s in gebruik, maar mochten er eigen wensen zijn voor een 
specifieke camera, dan is het dus meestal mogelijk deze ook te gebruiken.

Bij video en fotografie algemeen, valt onder andere te denken aan:
cc Filmen/fotograferen en verslaglegging van bedrijfsprocessen, merk-branding
cc Bedrijfsfilms, rapportages, personeelsevenementen, etcetera
cc Projectonthullingen, introducties, promotie
cc Kavelplanning, bouwvorderingen, timelapse bouw, speciale effecten, CG/AR, 

visualisatie
cc Golfvelden, trouwerijen, lifestyle collages
cc HD live streaming, 360° fotografie/videografie, web content



Inspecties

Door de diversiteit aan camera- en video apparatuur die wij met onze drones kunnen 
gebruiken, zijn er veel mogelijkheden bij het uitvoeren van inspecties.

Voor inspectie hebben wij voor onze eigen camera’s meerdere lenzen per camera 
beschikbaar, afgestemd op het soort inspectie en het beoogde doel.

Bij Inspecties valt onder andere te denken aan:
cc In aanbouw zijnde constructies, planning en bouwvorderingen
cc Renovatie- en restauratie projecten, monumenten, staat van onderhoud
cc Schoorstenen, daken, goten, moeilijk door mensen te bereiken plekken bij 

gebouwen
cc Zijkanten en onderkanten van bruggen
cc Gas Burn-Off Stack Tip, Flair-Tip
cc Windmolen bladen, hoogspanningsmasten, zendmasten
cc Watervervuiling (monitoring, tracking, oorsprong bepaling/analyse), zout water 

infiltratie
cc Verkeersanalyse

Voor operationeel werk met een verhoogd risico op lichamelijk letsel en/of bij een VCA 
gecertificeerd bedrijf beschikt de Dedicated Drones crew over VCA VOL certificaat.



(3D) Mapping

Een tegenwoordig steeds vaker gevraagde toepassing van de drone is het mappen  
(in kaart brengen) van een stuk grond, eventueel in 3D, als voorbereiding of planning 
van nieuwbouw of voor controle van vorderingen.

De techniek van het omzetten van een grid aan foto’s naar een 3D model of point cloud 
is de laatste jaren steeds beter geworden. De zeer nauwkeurig en automatisch (via 
waypoints) te vliegen grids door de drone speelt daarbij een grote rol.

Een van de grote voordelen van deze manier van mappen is onder andere ook, dat 
uit het gecreëerd 3D model afstanden, oppervlakten en volumes (van bijvoorbeeld 
zandhopen), etcetera te meten zijn.

Verder zijn allerlei grafische effecten te creëren zoals bijvoorbeeld de voortgang van 
een bouwproject in een timelapse te documenteren door iedere keer dezelfde cirkel te 
vliegen. Van deze timelapse wordt dan een film gemonteerd die de diverse bouwstadia 
laten zien in een 360° perspectief.

Bij (3D) Mapping valt te denken aan:
cc Agrarische indeling & planning
cc BIM (Building Information Modeling)
cc Bouwkavel selectie, planning, presentatie (eventueel met CG/Augmented Reality)
cc Volume berekeningen
cc Gebiedskaarten, topografie, GEO services, GIS, DTM
cc Urban planning (stedelijke planning)



FLIR/IR

FLIR staat voor ‘Forward Looking Infra Red’. De technologie bestaat al enige tijd maar 
ook deze is in de afgelopen jaren verder doorontwikkeld. Tegenwoordig kunnen wij 
gekalibreerde radiometrisch FLIR camera’s onder onze drones gebruiken. Naast de 
visuele opslag slaat deze camera ook de gemeten warmte data in het beeldmateriaal 
op.

Hierdoor zijn naderhand bewerkingen en data analyses uit te voeren en temperatuur 
bereiken in te stellen, etcetera.

Een greep uit de toepassingen van FLIR zijn onder andere:
cc Agrarisch: vee telling, lokaliseren eieren
cc Inpandige illegale wietteelt (heat signature)
cc Opsporing levende onderwerpen, vermiste personen (incident, dementie)
cc Thermografische inspecties
cc Warmtelekken, efficiëntie apparatuur/gebouwen
cc Wrijvingslocaties in bewegende constructies
cc Zonnepanelen
cc Niet destructief materiaalonderzoek (NDT) applicaties

Dedicated Drones heeft voor rapportage en analyse van IR beelden en ITC Level 1 
gecertificeerde thermograaf.



Multi Spectraal

Sinds de inzet van drones en dus het relatief op lage hoogte kunnen vliegen, is ook 
het gebruik van multi spectrale camera’s mogelijk geworden. Dit zijn camera’s met 
meerdere sensors en lenzen die elk een specifiek licht spectrum (golflengte) opnemen: 
red, green, red-edge, Near-IR en RGB spectrum. Hierdoor kunnen gewasindexen 
berekend worden, waaronder NDVI, NDRE, MCARI en CCCI. De foto’s kunnen met 
speciale software als een enkele perceelkaart of zelfs als machine taakkaart 
geëxporteerd worden.

Multi Spectraal camera toepassingen vind men voornamelijk bij:
cc Agrarisch gewas monitoring (bemesting, besproeiing, bestrijdingsmiddelen)
cc (Kunst) bemesting analyse & planning
cc Waterbehoefte van gewas
cc Vruchtwisseling analyse



Specifiek

Onze drones kunnen tot zo’n 5,3 kg aan payload meedragen. De bevestigingsmethode 
is veilig, stevig en het is eenvoudig om payload te aan te brengen en weer te 
verwijderen. Ook hebben wij de kennis in huis zelf specifieke bevestigingen te 
ontwikkelen en fabriceren.

Klanten die een platform nodig hebben voor de toepassing of het testen van door 
hunzelf ontwikkelde meetapparatuur? Wij zijn bijna altijd in staat om specifiek door de 
klant aangeleverde payload te dragen.

Enkele voorbeelden uit de praktijk zijn hierbij:
cc Corona analyse (beschadiging isolatie hoogspanningsschakelaars en 

hoogspanningskabels)
cc Third-party payload (sensors, dropping)
cc Gas (methaan) detective
cc Magnetometer en gradiometer
cc Radiatie meting/monitoring (archeologie, explosieven detective, geofysisch 

onderzoek)
cc 360° camera’s



Drones

De drone die wij op dit moment als werkpaard het meest gebruiken en prefereren is de 
DJI Matrice 600.

Deze heeft zoals eerder aangegeven de mogelijkheid tot zo’n 5,3 kg aan payload mee 
te dragen.

Met zes motoren en zes batterijen is het systeem ‘redundant’ t.o.v. drones met vier 
motoren.

De toestellen zijn uitgerust met een opklapbaar landingsgestel waardoor het 
landingsgestel niet in het zicht komt van de camera zodra deze door de payload/
camera operator wordt rond gedraaid.

De gimbal die wij gebruiken is af te stellen, te balanceren en in staat de meeste foto- en 
compacte video camera’s tot en met de Red-Epic mee te dragen. Vliegtijd is uiteraard 
afhankelijk van het gewicht van de payload.

Drones waarover wij niet zelf beschikken worden gehuurd bij Skytools. Op deze 
pagina’s overzicht van diverse mogelijkheden.

Geschiktheid

cc Video en fotografie (algemeen)
cc Inspecties
cc (3D) Mapping
cc Analyse
cc FLIR toepassingen
cc Multi spectraal toepassingen
cc LIDAR toepassingen
cc Specifieke payload klant    

 

Payload en Vliegtijd

cc Sony A7R III, 42MP, 4K, full frame: fotografie, 20 min.
cc Panasonic GH5, 18MP, 4K, Micro 4/3, video, 20 min.
cc DJI X5 en X5R, 16MP, 4K, Micro 4/3, video, 30 min.
cc DJI Zenmuse Z30, 2.13MP, 30x optical zoom, video/foto, 30 min.
cc DJI Zenmuse XT, FLIR, 640x512, 30Hz, video/foto, 30 min.
cc Parrot Sequoia, Multi Spectraal, 4x 1.2MP, 1x 16MP, 30 min.

DJI Matrice 600



Geschiktheid

cc Video en fotografie (algemeen)
cc Inspecties
cc (3D) Mapping
cc Analyse
cc FLIR toepassingen
cc Multi spectraal toepassingen
cc Indoor vluchten
cc Kleinere ruimtes    

 

Geschiktheid

cc Video en fotografie (algemeen)
cc Cinematografie
cc Inspecties
cc (3D) Mapping
cc Analyse
cc FLIR toepassingen
cc Multi spectraal toepassingen
cc Indoor vluchten
cc Kleinere ruimtes    

 

Payload en Vliegtijd

cc DJI X5 en X5R, 16MP, 4K, Micro 4/3, video, 16 min.
cc DJI Zenmuse Z30, 2.13MP, 30x optical zoom, video/foto, 16 min.
cc DJI Zenmuse XT, FLIR, 640x512, 30Hz, video/foto, 16 min.
cc Parrot Sequoia, Multi Spectraal, 4x 1.2MP, 1x 16MP, 15 min.

Payload en Vliegtijd

cc DJI Zenmuse X4S, 20MP, 4K, Micro 4/3, v-lens, video/foto, 20 min.
cc DJI Zenmuse X5S, 20,8MP, 5.2K, ProRes, C-DNG, video/foto 20 min.
cc Parrot Sequoia, Multi Spectraal, 4x 1.2MP, 1x 16MP, 18 min.
cc DJI Zenmuse X7, 24MP, 6K, APS-C, ProRes, C-DNG, video/foto,  20 min. 

DJI Inspire 1 Pro/RAW v.2 DJI Inspire 2



Geschiktheid

cc Video en fotografie (algemeen)
cc Inspecties
cc (3D) Mapping
cc Analyse
cc FLIR toepassingen
cc Multi spectraal toepassingen
cc LIDAR toepassingen
cc Specifieke payload klant
cc Indoor vluchten
cc Kleinere ruimtes
cc Inspecties naar boven (cam boven)   

  

Payload en Vliegtijd

cc DJI Zenmuse X4S, 20MP, 4K, Micro 4/3, v-lens, video/foto, 20 min.
cc DJI Zenmuse X5S, 20,8MP, 4K, ProRes, C-DNG, video/foto 20 min.
cc DJI Zenmuse Z30, 2.13MP, 30x optical zoom, video/foto, 30 min.
cc DJI Zenmuse XT, FLIR, 640x512, 30Hz, video/foto, 30 min.
cc Parrot Sequoia, Multi Spectraal, 4x 1.2MP, 1x 16MP, 18 min.

DJI Matrice 210 RTK Camera’s



Regelgeving

Door diverse incidenten en bijna ongelukken is de regelgeving omtrent drones de laatste jaren 
flink aangescherpt.

Door voortschrijdend inzicht wordt er voor gecertificeerde partijen wel steeds meer mogelijk. 
Verruiming van die mogelijkheden is altijd op basis van goedgekeurde risico analyses en 
procedures.

Helaas ziet men nog steeds dat veel ROC-Light bedrijven drone vluchten en zelfs ‘speciale 
bevoegdheden’ vluchten uitvoeren die alleen voor ROC houders toegestaan zijn. Dit is een 
belemmering voor de sector aangezien een slechte reputatie op het vlak van veiligheid en drones 
de hele markt schaadt. Statistieken laten zien dat bedrijven die niet voldoen aan de ROC criteria 
behoren tot de groep waar de meeste ongelukken gebeuren.

Bij een overtreding zijn niet alleen de piloot en dronebedrijf verantwoordelijk, maar ook de 
opdrachtgever kan in de problemen komen. Zeker wanneer dergelijke overtredingen boven water 
komen naar aanleiding van incidenten of ongelukken of er een verzekeringskwestie gaat spelen.

Wij houden ons aan de goedgekeurde procedures en de regels die opgesteld zijn door de ILT. 

Wij houden een goed en open contact met de ILT en kunnen voor specifieke gevallen soms zelfs 
ontheffing verkrijgen voor een operatie die onder normale omstandigheden niet toegestaan zou 
zijn.

Overzicht van ROC gecertificeerde bedrijven
https://www.ilent.nl/onderwerpen/drones/documenten/publicaties/2017/06/27/overzicht-roc-
vergunningen
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