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Wie zijn wij? 
Skyvision voert drone vluchten op maat uit, wij gaan in gesprek met de klant om 
de wensen en behoeften te achterhalen zodat het gewenste (data) resultaat naar 
voren komt. Door ons ROC (RPAS Operator Certificate) van het Ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat, voldoet Skyvision aan alle regels en voorschriften om 
als UAS (Unmanned Aircraft System) operator actief te mogen zijn. Onze 
medewerkers, systemen en werkwijzen zijn gecertificeerd en voldoen hiermee aan 
de eisen van de Nederlandse luchtvaartautoriteit, de Inspectie Leefomgeving en 
Transport(ILT). Opleiding van onze crew is een absolute prioriteit. Al het personeel 
van Skyvision onbemande luchtvaart is volledig VCA gecertificeerd en de piloten 
welke actief zijn in Europa zijn BNUC-S (UAS) gecertificeerd en voldoen aan alle 
bijbehorende keuringen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROC vs ROC Light 
Er zijn twee soorten licenties te behalen, namelijk ROC en ROC-light. Hieronder 
staan de verschillen beschreven. Zoals te zien is heeft een ROC –Light veel 
beperkingen, waardoor gedetailleerde projecten niet of nauwelijks door ROC light 
licentie houders gevlogen kunnen worden aangezien het resultaat dan niet 
volledig is. Het behalen van een ROC Light licentie in vergelijking met een ROC 
Licentie is zeer kort, binnen 2 maanden kan de licentie al positief afgerond zijn, 
daarentegen is de doorlooptijd van een ROC 12 tot 18 maanden. Dit heeft 
voornamelijk te maken met het schrijven van een Operationeel Handboek en het 
certificeren van de organisatie. 
 
ROC-Light 
Voordelen 
- Piloten opleiding Theorie examen 
- Drone certificering Niet nodig 
- Doorlooptijd van start tot vliegen 2 maanden 
- Opstart kosten Beperkt 
Nadelen 
- Vlieggebied Zeer beperkt 
- Vliegafstand (horizontaal) van de piloot < 100 meter 
- Vlieghoogte < 50 Meter 
- Gewichtsklasse Max 4 kg. 
- Toepassing: landmetingen en inspecties Beperkt 
 
 
ROC  
Voordelen 
- Piloten opleiding Uitgebreide RPA-L en Praktijktest 
- Vlieggebied Ruim 
- Vliegafstand 500 meter 
- Vlieghoogte Tot 120 meter (meeste opdracht 

worden gevlogen op ca. 80 meter) 
- Gewichtsklasse drone Max 25 kg. 
- Toepassing: alle operationele mogelijkheden Dichterbij objecten vliegen 
Nadelen  
- Doorlooptijd van start tot vliegen 12 tot 18 maanden 
- Opstart kosten Hoog 
- Drone certificering Verplicht (bij vervanging van 

onderdelen moet er een herkeuring 
plaatsvinden) 

- Kosten ‘’ up to date’’ houden personeel/materiaal Hoog 
- Administratieve last Zeer groot ( het schrijven / opstellen 

van een operationeel handboek) 
 
 
 
 
 



Werkgebieden 
 
Wij vliegen diverse soorten projecten aan, zodat de gehele markt gebruik kan 
maken van onze diensten.  
Soorten projecten: 

- Inspectie 
- Mapping 
- Surveillance 

 
Inspectie 
Inspectie voor onderzoek 
Inspecties van potentiële risicovolle of moeilijk bereikbare objecten zoals: grote 
vastgoedprojecten, bruggen, windmolens, pijp- en elektriciteitsleidingen zijn 
eenvoudig te inspecteren door middel van een close-up video. De 
camerabeelden worden rechtstreeks naar onze commando voertuig verstuurd, 
waar u de beelden direct kunt analyseren en indien noodzakelijk direct kunt 
inspelen op de situatie. 
 
Mapping 
Digitale terrein modellering 
Skyvision Unmanned Aviation is in staat om u goede en gedetailleerde mapping 
oplossingen aan te bieden. Wij hebben expertise op het gebied van 
fotogrammetrie en andere meetmethodes. Onze drones zijn ideaal voor het 
nauwkeurig in kaart brengen van landelijke gebieden, op te leveren snelwegen, 
volume-bepalingen, moeilijk toegankelijke gebieden etc. 
 
Geo-gerefereerde ortho-photo 
Skyvision Unmanned Aviation gebruikt drones voor luchtfoto's op lage hoogte. 
Vliegen op lage hoogte biedt scherpe beelden, waarin alle details duidelijk 
zichtbaar zijn. Via een geometrisch gekalibreerde camera en het toevoegen van 
Ground Control Points op de grond, kunnen we de corresponderende 
coördinaten berekenen van elke pixel. De foto's worden verder verwerkt vanwege 
hoogteverschillen in het terrein en kleurverschillen worden veranderd als gevolg 
van veranderende weersomstandigheden. 
Vervolgens worden alle foto's bij elkaar gebracht om er een naadloos geo-
gerefereerd mozaïek van te maken. De orthophoto kan rechtstreeks gebruikt 
worden in een CAD of GIS programma.  
 
Surveillance 
Onze systemen maken het eenvoudig om specifieke gebieden tot 400 ft. (120 
meter) vanuit de lucht te observeren of in moeilijk toegankelijke ruimtes te komen. 
In minder dan 10 minuten kunnen wij operationeel zijn op de locatie en de 
beelden live in onze command vehicle ontvangen. 
 
Bij verschillende gelegenheden kunnen onze systemen een unieke uitbreiding zijn 
aan het toezicht. Zonder de hoge kosten, maar met dezelfde voordelen als een 



helikopter, is het mogelijk om zeer nauwkeurig en stabiel bepaalde 
gebieden/mensen/voertuigen in beeld te brengen. 
  
Onze systemen leveren zowel video’s als foto's en geven u een beter en scherper 
overzicht van mogelijke belemmeringen of obstakels in bijvoorbeeld het verkeer. 
 
Thermische beelden 
Bij het inzetten van een Thermische camera (XT) wordt het object volledig in kaart 
gebracht middels warmte beelden. Deze gevoelige thermische camera zorgt voor 
een accurate temperatuur meting, dat ideaal is voor analyses van bijvoorbeeld 
industriële installaties, isolatie of zonnepanelen.  
Zo kunnen bijvoorbeeld brandweerlieden sneller de verspreiding van brand in 
kaart brengen zodat zij efficiënter kunnen blussen, en kunnen agrariërs hun gewas 
ook direct bestuderen.  
 
Optische zoom 
Bij het inzetten van een optische zoom camera, kan het object van een grote 
afstand toch duidelijk in beeld gebracht worden. Dit door de 30 x optische zoom 
functie op desbetreffende camera. Hierdoor kan je van verder af foto's maken om 
voorwerpen te inspecteren. Dit zorgt ervoor dat het risico afneemt tijdens het 
vliegen, omdat je niet meer dichtbij bepaalde voorwerpen hoeft te vliegen. Deze 
camera wordt voornamelijk ingezet voor inspecties van telecommasten, 
windturbines of door de brandweer. 
 
Visuele beelden 
Deze beelden geven haarscherp het object aan. Dit wordt voornamelijk ingezet 
voor mooie opnames en overzichtsfoto’s. De mogelijkheden van visuele beelden 
zijn echter eindeloos. 
 
Laserscanner 
Met een laserscanner kan een object tot 5 cm nauwkeurig in kaart gebracht 
worden. Na het invliegen van het object kan er een 3D-model van het object 
geconstrueerd worden. Aan de hand hiervan kunnen metingen worden verricht. 
Wanneer deze metingen periodiek plaatsvinden kunnen zeer goed verschillen ten 
opzichte van de vorige meting worden waargenomen. Tevens is deze data goed 
te combineren met visuele beelden. Het voorbeeld Heijen welke in de prestatie 
naar voren kwam, geeft hier duidelijk weer wat er met een laserscanner kan 
worden aangetoond. 
 
Kosten 
De kosten die worden weergegeven zijn inclusief materiaal en piloot. Deze kosten 
zijn puur indicatief. 


