FACTSHEET: Wat zijn drones?
Uitleg drones
Een onbemand luchtvaartuig of drone is een luchtvaartuig zonder piloot aan boord.
Wordt het toestel op afstand bestuurd, dan moet de bestuurder zich in de nabijheid bevinden.

Meer informatie
Met behulp van een afstandsbediening kan een drone vanaf de grond worden bestuurd maar soms
ook zelfstandig vliegen volgens een voorgeprogrammeerde route. De naam ‘drone’ is afgeleid van
het Engelse woord voor een mannetjesbij, in het Nederlands ook wel dar genoemd. De term is
oorspronkelijk een militaire term uit de tijd dat deze luchtvaartuigen nog niet te koop waren voor
consumenten. Tegenwoordig zijn drones voor iedereen beschikbaar en in diverse prijsklassen
verkrijgbaar, van professioneel uitgeruste modellen tot meer eenvoudige uitvoeringen.
Een drone biedt allerlei mogelijkheden. Vele instanties zoals de brandweer en politie gebruiken
drones voor civiele doeleinden, zoals het beveiligen van een terrein of bij opsporingsacties.
Professionele- en amateur fotografen kunnen met een drone hun hart ophalen. Vanaf grote hoogte
kan een drone in combinatie met een camera namelijk prachtige foto- en video beelden maken.
Er zijn wedstrijden voor drones waarbij de bestuurder het voertuig nauwkeurig door allerlei
hindernissen moet loodsen.
Maar ze kunnen ook gebruikt worden om goederen te bezorgen.
Er zitten nog allerlei veiligheidsrisico’s aan het vliegen met een drone en daarom is de wetgeving in
Nederland erg streng. Je mag bijvoorbeeld niet hoger vliegen dan 120 meter, niet in schemering of in
het donker vliegen en niet boven mensen en gebouwen.

Voorbeelden
Medische drones
De TU Delft ontwikkelde een ambulance-drone met ingebouwde defibrillator die razendsnel hulp
biedt als iemand een hartstilstand krijgt.
Het Maxima Medisch ziekenhuis ziet mogelijkheden om drones in te zetten om medicijnen bij
patiënten te brengen. Of om de drone in te zetten om een nieuwe patiënt de weg te wijzen of naar
een andere afdeling te begeleiden.
Pizza
In Nieuw Zeeland kun je pizza’s laten bezorgen met een drone.
Zoek op YouTube naar ‘New Pizza Delivered By Drone In New Zealand‘ en kijk hoe dat gaat!

En……Kijk op www.digitaal-vaardig.nl bij communicatiemiddelen en zie hoe de bestuurder
van ’s Heeren Loo zijn Digikrant ontvangt met een drone.
Bronnen
www.wikipedia.nl
www.drones.nl
www.mmc.nl
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