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Voorwoord

In deze publicatie nemen we u mee in de opzet, structuur en enkele ontwikkelingen 
van SPECTORS en geven we u inzicht in de resultaten van het werkpakket Business 
Development (BD). Het INTERREG VA-project SPECTORS richtte zich op innovatieve 
ontwikkelingen voor civiele dronetoepassingen op het gebied van natuur, land-
bouw, meetkunde en schadedetectie. De vraag naar de acceptatie van deze civiele 
toepassingen, zoals het gebruik van drones in de natuur en de landbouw, speelde 
echter ook een grote rol. Bedrijven en overheden hebben hier samen ongeveer 10 
miljoen euro in geïnvesteerd. 

Op basis van het voor-
werk van de afdeling 
Communicatie en Mil-
ieu van de Hogeschool 
Rijn-Waal is binnen 
het project een grens-
overschrijdend net-
werk met 31 partners 
uit Noordrijn-West-
falen en de provin-

Projectstructuur
Om het interdisciplinaire werk te verge-
makkelijken, werden aan het begin van 
SPECTORS verschillende werkgroepen 
voor technologie, natuur, landbouw en 
business development opgericht. Dertig 
partners, verdeeld over elf deelprojecten, 
ontwikkelden zo nieuwe technische toe-
passingen op het gebied van sensor- en 
dronetechnologie voor remote sensing en 
monitoring op afstand in een grensover-
schrijdende context. Het doel van de werk-
groep “Business Development” was om 
bedrijven continu te ondersteunen bij het 
ontwikkelen van producten die aansluiten 
bij de marktbehoeften, het analyseren van 
hun positie in de markt en het bepalen 
van hun toekomstige positionering in de 
markt.

Business Readiness
In het onderzoek dat Oost NL in 2015 in 
opdracht van de Euregio Rijn-Waal en het 
Nederlandse Ministerie van Economische 
Zaken en Klimaat heeft uitgevoerd, werd 
duidelijk dat de technologische vooruit-

De naam SPECTORS 
is een afkorting van 
Sensor Products for 
Enterprises Crea-
ting Technological 
Opportunities in 
Remote Sensing.

cies Gelderland, Noord-Brabant, Noord-
-Holland, Utrecht en Overijssel ontstaan.  
Samen met kennisinstellingen op het 
gebied van natuur (WUR), robotica (Uni-
versiteit Twente), sensortechnologie, AI 
(HSRW), drone-ontwikkelaars (Drone-
4agro), elektronica/engineering bedrijven 
(ISIS IC, Obtrasec, IMST), drone-dienstver-
leners (GeSa, Jalasca), data-driven consul-
ting bedrijven (KnowH2O) en maatschap-
pelijke organisaties op het gebied van 
natuurbehoud en landbouw (Naturschutz 
Kleve, Landwirtschaftskammer NRW) is 
er in vier en een half jaar tijd intensief sa-
mengewerkt.  
 



georganiseerd en werd de vooruitgang op 
het gebied van TRL en BRL in jaarlijkse cy-
cli gezamenlijk geëvalueerd. Tijdens deze 
samenwerking lag de nadruk vooral op het 
identificeren van de relevante stappen die 
nodig zijn om technologie om te zetten in 
een succesvolle business; van het eerste 
idee tot het bedrijfsmodel, van het ontwik-
kelen van een bedrijfsplan tot het opzetten 
van de interne organisatie, de juiste markt-
strategie en het zoeken naar eventueel be-
nodigde investeerders. Deze op bedrijven 
gerichte activiteiten werden aangevuld 
met talrijke netwerkevenementen, waar 
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gang goed zichtbaar was binnen inno-
vatieprojecten, maar dat er ook sprake 
is van een gebrek aan focus op de markt. 
Bovendien was op dat moment voor het 
meten van de bedrijfskundige voortgang 
nog geen eenduidige aanpak beschikbaar. 
Om de voortgang van het innovatieproces 
te kunnen beoordelen, heeft Oost NL daar-
om vijf jaar geleden het Business Readi-
ness Level (BRL) geïntroduceerd als extra 
instrument naast het bekende Technology 
Readiness Level (TRL) en Investor Readiness 
Level (IRL). De BRL-tool maakt het mogelijk 
om de individuele vooruitgang samen met 
een technisch bedrijf te classificeren en 
passende maatregelen te definiëren voor 
het optimaliseren van de nieuwe business 
cases. Op basis van deze tools, aangevuld 
met andere business development tools, 
ontwikkelde Oost NL het Business Deve-
lopment werkpakket voor het SPECTORS 
project, op basis waarvan ook de deelne-
menede bedrijven en de Duitse business 
development partner RheWaTech samen-
werkten. 
 
Workshops
Onder leiding van Oost NL werden jaarlijks 
BD-workshops (georganiseerd bij Lucht-
haven Twente/ SPACE53, Wageningen Uni-
versiteit, Hogeschool Rijn-Waal) en vele 
individuele focussessies in kleine groepen 
uitgevoerd in samenwerking met RheWa-
Tech. In aanvulling hierop werden regelma-
tig besprekingen met de bedrijfspartners 



een levendige uitwisseling tussen onder-
nemers en kennisinstellingen plaatsvond. 
Dit gaf aanleiding tot ideeën voor verder-
gaande samenwerkingsverbanden, onder 
meer met Airport Weeze, die gericht zijn 
op een grootschalig gebruik van drones en 
onbemande vrachtvliegtuigen. 
 

Voortgang
Hoewel na verloop van tijd de technologi-
sche vooruitgang in veel productontwik-
kelingen goed zichtbaar werd, was op ba-
sis van de business cases de “stap naar de 
markt” voor sommige bedrijven nog niet 
haalbaar. Dit heeft ertoe geleid dat som-
mige productideeën werden stopgezet en 
andere juist werden uitgebreid. Een groot 
aantal resultaten en producten, evenals 
de methoden en tools die we hebben ge-
bruikt, zijn te vinden in deze publicatie, op 
de algemene website www.spectors.eu en 
op de BD-landingspagina: www.oostnl.nl/
spectors.       
 
Maatschappelijke uitdagingen
Technologische vooruitgang en sociaal 
welzijn zouden idealiter hand in hand 
moeten gaan, terwijl zij in de praktijk vaak 
met elkaar botsen. Op de door SPECTORS 
georganiseerde kennisconferentie van 
2019 werd duidelijk dat technologische 
vooruitgang niet de enige drijvende kracht 
kan zijn voor het oplossen van maat-
schappelijke uitdagingen. Het is zinvol 
om technologie bewust in te zetten voor 
duurzaam gebruik van hulpbronnen, maar 
ook om gebruik te maken van bestaande 
kennis van toepassers, zoals boeren. Dit 
bewustzijn is in de loop van de samen-
werking gestaag gegroeid bij de partners.  
Het idee om technologie duurzaam te ge-
bruiken om maatschappelijke uitdagingen 
aan te pakken is echter makkelijker gezegd 



dan gedaan. SPECTORS laat echter duide-
lijk zien dat deze inspanning de moeite 
waard is. In de afgelopen vijf jaar zijn wij 
bijzonder onder de indruk geraakt van de 
vertrouwensvolle samenwerking tussen 
de partners. Met veel humor en de inclusie 
van verschillende culturen, persoonlijkhe-
den en competenties werden unieke resul-
taten bereikt. Voorbeelden hiervan vindt 
u in deze publicatie: projecten met maat-
schappelijke relevantie en ondernemers 
die hun verdienmodel hebben geoptimali-
seerd met de door ons aangeboden tools. 
 
Wij hopen dat wij u met dit boekje kun-
nen inspireren voor het SPECTORS-project 
en de producten die daaruit zijn voortge-
komen. De in het netwerk ontwikkelde 
partnerschappen zijn door de gezamen-
lijke innovaties zo sterk geworden dat zij 
na het project zullen worden voortgezet 
en uitgebreid. Naar onze mening is dit de 
echte toegevoegde waarde van innovatie-
ve INTERREG-projecten. 

Robbert Jan Kooij, 

Projectmanager Tech Oost NL, 

Business Development 

SPECTORS

Birgit Mosler,  

Directeur RheWaTech,  

Projectmanager SPECTORS, 

Business Development 

SPECTORS
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RheWaTech: Aanpak van maatschappelijke 
uitdagingen over de grenzen heen 

Bedrijfsontwikkeling is een belangrijk onderdeel van het SPECTORS-project om 
zoveel mogelijk innovaties een stap dichter bij de markt te brengen. RheWaTech, 
een non-profit instituut voor onderzoek en economische ontwikkeling, is naast het 
projectmanagement ook betrokken bij de optimalisatie van de verschillende busi-
ness cases binnen het project. De kernactiviteit van RheWaTech is het adviseren en 
ondersteunen van industriële en wetenschappelijke partners in R&D-projecten. 

Birgit Mosler, directeur van RheWaTech: 
“Aan het begin van SPECTORS hebben we 
het idee opgepakt om kennis op het ge-
bied van remote sensing en drones om te 
zetten in nieuwe innovaties en marktrijpe 
producten. Daarom hebben we tijdens de 
projectontwikkeling verschillende thema-
tische productgroepen bedacht, waarin 
zowel kennispartners en innovatieve be-
drijven als potentiële marktpartners in 
verschillende combinaties samen aan de 
technische uitvoering van hun ideeën wer-
ken. Onze business development activitei-
ten richten zich altijd op de markt en de 
gebruiker. Nauwe samenwerking tussen 
technische ontwikkelaars en kennispart-
ners moet ondernemers in staat stellen te 
innoveren.”  

Focus op maatschappelijke uitdagingen
“De business development-activiteiten in 
het kader van SPECTORS waren echter niet 
uitsluitend gericht op de economische en 
marktgerichte ontwikkeling van de inno-
vaties; het was voor ons ook belangrijk 
om de maatschappelijke uitdagingen in 

het oog te houden en er technologische 
oplossingen voor te ontwikkelen”, legt 
Mosler uit. “Sommige van de in het pro-
ject ontwikkelde diensten en producten 
zullen de gebruikers in de toekomst hel-
pen om deze uitdagingen aan te gaan op 
gebieden die relevant zijn voor SPECTORS, 
zoals duurzame landbouw, milieubescher-
ming en biodiversiteit. Ondernemers bou-
wen bijvoorbeeld Big Data systemen voor 
het intelligent gebruik van de grote hoe-
veelheden informatie die door sensoren 
worden geleverd. Deze gegevens kunnen 
vervolgens worden gebruikt om de he-
terogeniteit van graslanden en bossen te 
meten, om de soortensamenstelling te be-
palen, maar ook om de schade te beoorde-
len of om gebouwen in 3-D te simuleren.” 

“Europese projecten zoals SPECTORS zijn 
van groot belang voor het oplossen van 
bestaande complexe uitdagingen, om-
dat ze een solide kader bieden waarbin-
nen ondernemers, kennisinstellingen en 
marktpartijen in een geest van vertrou-
wen kunnen samenwerken aan nieuwe 



geheel in het oog met onze business de-
velopment activiteiten in diverse bijeen-
komsten en één-op-één gesprekken met 
ondernemers. We hebben ons gericht op 
de specifieke behoeften van de markt en 
op de manier waarop we het productont-
werp het best kunnen aanpassen aan die 
behoeften. Voor mij draait het bij business 
development om het netwerken van on-
dernemers met elkaar en met de relevante 
marktpartijen, maar ook met bijvoorbeeld 
gemeenten en provincies”, zegt Mosler.   

producten en diensten. Daarnaast bevor-
dert de interculturele uitwisseling van 
kennis en het werk in interdisciplinaire 
teams binnen SPECTORS het innovatiepo-
tentieel. Elke partner is bedreven in een 
specifiek gebied van de technologie, dus 
de deelnemers vullen elkaar perfect aan.”  

Marktrijpe innovaties
Het SPECTORS-project is onderverdeeld 
in elf verschillende productgroepen, die 
nauw met elkaar verbonden zijn en op 
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elkaar kunnen voort-
bouwen. Een centraal 
element van het pro-
ject was dan ook de re-
gelmatige uitwisseling 
van ideeën in de vier 
thematische werk-
groepen, de stuur-
groep en op de jaarlijk-

se bijeenkomsten van alle projectpartners. 
Mosler: “Innovatie dicht bij de markt is heel 
belangrijk, vooral voor ondernemers, want 
uiteindelijk moeten de investeringen in in-
novatie ook renderen. Alle partners brengen 
technische expertise op tafel, maar we heb-
ben in het begin bewust niet gedefinieerd tot 
welke producten de samenwerking precies 
moet leiden. De verdeling van het project 
in productgroepen zorgde ervoor dat we zo 
vrij mogelijk konden denken en vormgeven 
aan het innovatieproces, wat de creativiteit 
van de ondernemers zeker ten goede kwam. 
Tegelijkertijd hielden we altijd het grote 

“Bij de uitvoering van 
het SPECTORS-project
lag de focus op het 
creëren van waarde 
voor ondernemers.
Wat SPECTORS onder-
scheidt, is dat we be-
wust financiële waar- 

decreatie aan de zakelijke kant heb-
ben gekoppeld aan uitdagingen in 
de natuurbescherming en de land-
bouw, waardoor we naast de be-
staande businesscases meer milieu- 
en sociale waarde hebben gecreëerd”, 
vertelt Mosler. “Bij SPECTORS gaan de 
ontwikkeling van goede, verkoopbare 
businesscases en het creëren van maat-
schappelijke waarde hand in hand. De 
binnen SPECTORS ontwikkelde business 
cases hebben daarom ook een grote so-
ciale en maatschappelijke relevantie.”       

“Europese projecten 
zoals SPECTORS zijn van 

groot belang voor het 
oplossen van bestaande 
complexe uitdagingen.”



Globale oplossingen
RheWaTech is als organisatie sterk ge-
worteld in het Duits-Nederlandse grens-
gebied. Mosler: “De bescherming van na-
tuurlijke hulpbronnen en de ontwikkeling 
van een duurzamere en efficiëntere land-
bouw houden niet op bij de grens. Het is 
daarom belangrijk om vanuit het SPEC-
TORS-netwerk passende initiatieven en 
business cases voor regionale waardecrea-
tie te ontwikkelen die aan beide zijden van 
de grens werken en daar kunnen worden 
uitgevoerd.”  

“Door globaal te denken hebben we binnen 
SPECTORS een aantal oplossingen kunnen 
ontwikkelen die relevant zijn in de regio 
maar ook internationaal. Een voorbeeld 
van zo’n uitdaging, die ook mondiaal is, is 
het veiligstellen van de aanvoer van regi-
onaal, gezond en duurzaam geproduceerd 
voedsel met een voortdurend groeiende 
wereldbevolking, die we voor veel innova-
ties in gedachten hebben. Daarom vond de 
uitwisseling met internationale partijen 
ook plaats tijdens het project om de over-
dracht van kennis naar partners buiten het 
consortium mogelijk te maken.”
 
Grote diversiteit aan toepassingen 
“Binnen SPECTORS werkten we aan steeds 
concretere producten en diensten naar-
mate het project vorderde”, legt Mosler 
uit. “In één productgroep zijn bijvoorbeeld 
goedkope sensorsystemen ontwikkeld en 

geïntegreerd om landbouwers te helpen 
betrouwbare gegevens over grasland en 
akkerland in realtime te verzamelen.” 

“In een andere productgroep hebben we 
optische sensoren gecombineerd met een 
analysemethode om “just in time” met 
drones schimmelsporen te detecteren en 
zo uitspraken te kunnen doen over nood-
zakelijke bespuitingen in een vroeg sta-
dium. Op die manier kan in de praktijk 
bijvoorbeeld het gebruik van meststoffen 
en pesticiden op landbouwgrond op lange 
termijn worden teruggedrongen, kan de 
optimale oogsttijd worden berekend en 
kunnen de beschikbare middelen efficiënt 
worden gepland.” 

“De bescherming van de natuur stond 
ook centraal in veel productgroepen. Zo 
werd in de productgroep “Software voor 
objectherkenning” gewerkt aan systemen 
die gericht zijn op de bescherming van 
wilde dieren en natuurgebieden. Hiertoe is 
gewerkt aan de toepassing van innovatie-
ve beeldverwerkingstechnieken in combi-
natie met software en algoritmen voor de 
identificatie van objecten. Concrete toe-
passingsgebieden voor deze technologie 
zijn bijvoorbeeld het voorkomen van let-
sel bij wilde dieren of de vernietiging van 
nesten van weidevogels tijdens het maai-
en van gras, maar ook het opsporen en 
in kaart brengen van invasieve planten in 
natuurgebieden om deze op lange termijn 
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“Wat SPECTORS onderscheidt, is dat we 
bewust financiële waardecreatie aan de 
zakelijke kant hebben gekoppeld aan glo-
bale uitdagingen in de natuurbescherming 
en de landbouw, waardoor we naast de be-
staande business cases meer milieu- en so-
ciale waarde hebben gecreëerd.”

Birgit Mosler, directeur RheWaTech

veilig te stellen door middel van gerichte 
verwijdering.” 



SPECTORS: Let’s go on and make it fly

De Hogeschool Rijn-Waal is een internationaal georiënteerde hogeschool met 
ongeveer 7000 studenten. Het is één van de belangrijkste kennisinstellingen in de 
regio Niederrhein. Vanwege de centrale ligging in de EUREGIO Rijn-Waal en de na-
bijheid van de Nederlandse grens, is het sterk verankerd in het grensoverschrijdende 
netwerk op verschillende niveaus. Architect van het SPECTORS-project en tevens 
als professor verbonden aan de Hogeschool Rijn-Waal is Rolf Becker. Fysica met 
een focus op sensortechnologie en mechatronica vormt het zwaartepunt van zijn 
werkzaamheden. 

Samen met zijn voormalig collega Bastian 
Hoffmann herkende hij al vroeg het enor-
me potentieel van drones op het gebied 
van civiele toepassingen. “Van 2012 tot 
met 2014 waren we al actief in het project 
SMART INSPECTORS (INTERREG IV A), waar-
bij we met zeven partners uit Duitsland en 
Nederland samenwerkten aan innovatieve 

Matrix-structuur in productgroepen 
Het grensoverschrijdende netwerk en 
nieuwe ideeën op het gebied van innova-
tie groeiden gestaag, wat uiteindelijk re-
sulteerde in een aanvraag voor een nieuw 
programma op het gebied van drones; het 
INTERREG VA-project SPECTORS bestaande 
uit meer dan dertig partners was geboren. 

ontwikkelingen”, ver-
telt Becker. “Destijds 
lag de focus vooral op 
de ontwikkeling en 
toepassing van hyper-
spectrale camera’s en 
radarsensoren voor re-
mote sensing met dro-
nes, bijvoorbeeld in de 
precisielandbouw. De 
verschillende project-

“In het SPECTORS-pro-
ject gaat het zowel om 
het ontwikkelen van 
nieuwe apparatuur en 
software als ook om 
het creëren van verbe-
terde diensten op het 
gebied van drones”, 
vertelt Becker. “Door 
het sterk coöperatie-
ve karakter met veel 

“In het SPECTORS-project 
gaat het zowel om het ont-
wikkelen van nieuwe appa-
ratuur en software als ook 
om het creëren van verbe-

terde diensten op het gebied 
van drones.”

partners brachten hun eigen netwerken 
in en veel van de externe contacten kwa-
men naar ons toe met hun eigen ideeën en 
vragen. Ook de adviseurs van Oost NL, dat 
toen nog geen projectpartner was, hebben 
veel interessante bedrijven als potentiële 
partners voor het project voorgedragen.”

dwarsverbanden was het aan het begin 
helemaal niet eenvoudig om het project 
goed te structureren. Het consortium be-
staande uit kennisinstellingen, bedrijven 
en natuurorganisaties is namelijk breed 
georiënteerd. Daarom hebben we met de 
opzet van het project heel sterk vanuit de 



markt geredeneerd. Het gaat er namelijk 
om dat de productinnovaties vanuit een 
bepaalde marktvraag worden ontwikkeld”, 
benadrukt Becker. 

De innovaties die de partner in SPECTORS 
hoopten te realiseren, waren thematisch 
gestructureerd in productgroepen. Zo zijn 
bijvoorbeeld werkzaamheden op het ge-
bied van beeldsensoren voor remote sen-
sing gecombineerd in één productgroep. 
Ditzelfde principe werd ook gehanteerd bij 
de ontwikkeling van specifieke diensten 
en software voor de precisielandbouw. 
“Binnen SPECTORS wordt een product vaak 
gezamenlijk ontwikkeld door meerdere 
partners”, vertelt Becker. “Dit heeft als ge-
volg dat ook meerdere partners betrokken 
zijn bij meer dan één productontwikkeling. 
Het horizontale netwerk dat hiermee is op-
gebouwd, beschouw ik als zeer productief. 
Het is belangrijk dat innovatieconsortia 
worden samengesteld op basis van de spe-
cifieke kennis en vaardigheden van mede-
werkers en dat samenwerkingen niet wor-
den belemmerd door werkpakketgrenzen. 
Ook hebben we met deze opzet kunnen 
bereiken dat medewerkers met specifieke 
vakkennis vanuit verschillende bedrijven 
gezamenlijk en grensoverschrijdend aan 
nieuwe ontwikkelingen konden werken. 
De productgroepen maken deel uit van 
een soort matrixstructuur, die naar mijn 
mening het beste aansluit bij het coöpera-
tieve karakter van het SPECTORS-project.”

Vertrouwensrelatie als basis 
voor innovatie
Binnen SPECTORS hield de Hogeschool 
Rijn-Waal zich als projectpartner voor-
namelijk bezig met de ontwikkeling van 
nieuwe hardware, software en methoden 
op het gebied van remote sensing. Daar-
naast is de Hogeschool ook nauw betrok-
ken bij ontwikkelingen op het gebied van 
systeemintegratie. “Samen met onze part-
ners testen wij nieuwe potentiële toepas-
singen van drones in de praktijk”, vertelt 
Becker. “We ondersteunen hiermee dus 
talrijke innovatieve productontwikkelin-
gen.”

SPECTORS heeft als innovatieproject een 
belangrijke grensoverschrijdende net-
werkfunctie. “De geografische nabijheid 
van de Hogeschool Rijn-Waal tot de Neder-
landse provincies dicht bij de grens maakt 
een intensieve persoonlijke uitwisseling 
mogelijk, ook al worden we op dit mo-
ment natuurlijk beperkt door COVID-19”, 
vertelt Becker. “Persoonlijke ontmoetin-
gen met innovatieve partners zijn uiterst 
waardevol, vooral voor het opbouwen 
van vertrouwen. In de loop der jaren is er 
een betrouwbaar en stabiel netwerk met 
wederzijdse waardering ontstaan, wat 
naar mijn mening de basis van innovatie 
vormt.” 

Inzicht in commerciële implementatie 
Business development vormde een essen-
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tieel onderdeel van SPECTORS. “Zo heeft 
Oost NL bijvoorbeeld voorgesteld om het 
Business Model Canvas te gebruiken om 
bedrijfsideeën en productmarketing te 
beschrijven, zodat bedrijven meer inzicht 
krijgen in de commerciële implementatie 
van hun innovaties”, vertelt Becker. “Met 
alle bedrijven zijn workshops georgani-
seerd, waarbij het Business Model Canvas 
werd ingevuld. Persoonlijk ben ik van me-
ning dat door deze sessies bedrijven een 
veel duidelijker beeld hebben van hun ei-
gen innovatieontwikkeling en status-quo. 
Mijn ervaring is echter ook dat het voor 
kleine bedrijven (mkb) bijzonder moei-
lijk is om innovaties op lange termijn te 
plannen. Vaak moeten kleine en middel-
grote ondernemingen flexibel reageren op 
de eisen van de klant en de marktkansen 
en hun product- of dienstenontwikkeling 
spontaan aanpassen. Toch is het belangrijk 
voor ondernemers om de voordelen van 
business development te onderkennen. 
Hiermee wordt het voor bedrijven duide-
lijker waar de reis precies naartoe gaat en 
wordt er meer bewustwording gecreëerd. 
Bedrijfsplannen moeten doorgaans voort-
durend worden aangepast aan de huidige 
marktontwikkelingen, waardoor het van 
belang is om waardeproposities constant 
aan te scherpen. 

Sterke netwerken, mondiale uitdagingen
Een van de belangrijke resultaten is de 
vorming van een grensoverschrijdend 

netwerk bestaande uit mkb-bedrijven en 
kennisinstellingen. “Sommige netwerken 
zijn door hun gezamenlijke innovaties 
zo sterk geworden dat ze ook na afloop 
van het project zullen worden voortgezet 
en uitgebreid”, benadrukt Becker. “Ik be-
schouw dit als een zeer belangrijk resul-
taat, dat zowel bijdraagt aan de territoriale 
samenhang van de EU als aan de regionale 
toegevoegde waarde en het internationale 
concurrentievermogen van bedrijven en 
kennisinstellingen.” SPECTORS heeft en-
kele hightech-systemen geproduceerd die 
bijdragen aan de toekomstige levensvat-
baarheid van bedrijven. De hightech syste-
men omvatten ook nieuwe methoden voor 
precisielandbouw en milieu- en natuurbe-
houd. Hiermee worden de grote mondiale 
uitdagingen op het gebied van voedsel-
voorziening en bescherming van milieu en 
klimaat het hoofd geboden. “Civiele toe-
passingen van drones kunnen helpen om 
deze mondiale uitdagingen aan te gaan”, 
vindt Becker. “SPECTORS heeft nieuwe we-
gen ingeslagen. Wij zijn ervan overtuigd 
dat sommige nieuwe innovaties zowel het 
maatschappelijk belang kunnen dienen als 
ook rendabel zijn. SPECTORS is als innova-
tieproject dan ook in overeenstemming 
met de visie van de Europese Green Deal.
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Bastian Hoffmann

“Sommige netwerken zijn door 
hun gezamenlijke innovaties zo 
sterk geworden dat ze ook na af-
loop van het project zullen wor-
den voortgezet en uitgebreid.”

Rolf Becker, Professor Hogeschool Rijn-Waal



Business Development Tools

Oost NL en RheWaTech zijn binnen SPECTORS onder meer verantwoordelijk voor de 
Business Development activiteiten. Om ondernemers hierbij te ondersteunen wor-
den diverse tools ingezet. Hieronder worden de voornaamste tools die we inzetten, 
kort toegelicht: 

Kennismatrix
Goede samenwerking tussen bedrijven en 
kennisinstellingen is een vereiste om tot 
business-gedreven ontwikkelingen te ko-
men. Daarvoor heeft Oost NL een kennis-
matrix ontwikkeld. Met de kennismatrix 
kan worden bepaald welke partner binnen 
SPECTORS over de benodigde competen-
ties en expertise beschikt om een tech-
nologisch vraagstuk op te lossen. Daarbij 
onderscheidden we de domeinen ‘Sensors’ 
en ‘Software’. Daarnaast is uit de kennis-
matrix af te leiden welke partijen sterk zijn 
in de verschillende toepassingsgebieden. 
Deelnemende partners kunnen aangeven 
in welke markten zij actief zijn  Zo weten 
de partners beter waar elkaars krachten 
liggen en kunnen ze innovaties binnen de 
productgroepen effectiever doorvoeren.

Business modelling 
Een van de instrumenten die in de samen-
werking met de bedrijven werden gebruikt 
om de verschillende business cases binnen 
SPECTORS te optimaliseren, is het Business 
Model Canvas (BMC-model). Met behulp 
van het canvasmodel zijn zowel de sterke 
als zwakke punten van een bedrijf te iden-
tificeren. Het vertrekpunt van het canvas-
model vormt altijd de waardepropositie 



vastgesteld wat de marktrijpheid van de 
producten en services binnen een product-
groep is en welke acties er nog moeten 
worden ondernomen om meer klantwaar-
de te kunnen genereren.

Analyse van de waardeketen
Om goed inzicht te krijgen in de markt 
voor drones en sensoren, is het van belang 
om de waardeketen binnen deze domei-
nen in kaart te brengen. Veel bedrijven 
vinden het moeilijk om de vermarkting 
van hun innovaties in te richten. Per pro-
ductgroep zijn daarom alle businesscases 
onderzocht op partijen die een rol spelen 
in de waardeketen. Hierbij wordt een on-
derscheid gemaakt tussen kennisinstellin-
gen, technologieleveranciers, integratoren 
en marktpartijen rondom sensoren en dro-
nes. Met de analyse van de waardeketen 
helpen Oost NL en RheWaTech onderne-
mers om marktgericht te werken en nieuw 
ontwikkelde producten een stap verder 
richting de markt te brengen.

Technology Roadmapping
In het kader van het SPECTORS-project 
werd een ‘General Assembly’ georgani-
seerd om de resultaten van de verschillen-
de productgroepen te delen en de volgen-
de stappen in het ontwikkelingsproces te 
bespreken. Wageningen University (WUR) 
en Wageningen Environmental Research 
(WEnR) hadden de verantwoordelijkheid 
voor de organisatie van het evenement 

van het bedrijf. Hiermee wordt het on-
derscheidend vermogen van het product 
aangeduid waarmee bedrijven de markt op 
willen. Samen met een business developer 
kijkt de ondernemer onder andere naar 
kostenstructuren, inkomensstromen en 
klantsegmenten. Daarnaast worden ook 
belangrijke partners van het bedrijf be-
schreven, evenals de verschillende moge-
lijke (verkoop)kanalen. Het canvasmodel 
heeft als doel om per businesscase in het 
SPECTORS-project de vervolgstappen op 
het gebied van technologie en business in 
kaart te brengen.

Technology Readiness Level (TRL)
Binnen SPECTORS wordt het ‘Technology 
Readiness Level’ ingezet om de technolo-
gische vooruitgang van bedrijven per busi-
nesscase te monitoren. Met deze tool kan 
worden bepaald of een product of service  
zich in de onderzoeks-, ontwikkelings-, 
demonstratie-, of marktintroductiefase 
bevindt. Doel van het SPECTORS-project 
is om per productgroep een zo hoog mo-
gelijke fase van technologieontwikkeling 
te bereiken om de producten richting de 
markt te kunnen brengen en werkgelegen-
heid te creëren.

Business Readiness Level (BRL)
Om de status van een businesspropositie 
te kunnen monitoren, gebruiken Oost NL 
en RheWaTech binnen SPECTORS het Busi-
ness Readiness Level. Hiermee kan worden 
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dat op 24 mei 2019 plaatsvond. Met behulp 
van de tool ‘Technology Roadmapping’, die 
in drie verschillende sessies werd toege-
past, zijn bedrijven gedurende de General 
Assembly geholpen met hun strategische- 
en langetermijnplanning. Zo is er binnen 
de diverse productgroepen bijvoorbeeld 
gekeken naar technologieën die in de toe-
komst nodig zijn om het product naar de 
markt te brengen. 
Met behulp van ‘Technology Roadmap-
ping’ krijgen bedrijven meer inzicht in hoe 
markten, producten en technologieën zich 
ontwikkelen, waardoor er een duidelijke 
focus kan worden aangebracht in het inno-
vatieproces. Als gevolg van de sessies zijn 
bedrijven, die zich in de ontwikkelingsfa-
se bevinden, beter in staat om rekening 
houden met de impact van toekomstige 

maatschappelijke veranderingen op hun 
product en businesscase. Door te brain-
stormen over de mogelijkheden die deze 
maatschappelijke veranderingen bieden, 
krijgen de bedrijven bovendien een dui-
delijker beeld van de stappen die ze nu 
moeten zetten om in de komende jaren 
concurrerend te blijven. 



Matchmaking SPECTORS & 
Matching Wings
In oktober 2020 is er in samenwerking 
met het investeerdersnetwerk ‘Mat-
ching Wings’ een kennissessie georga-
niseerd voor investeerders die interesse 
hebben in robotica en drones. Tijdens 
die sessie hebben meerdere onderne-
mingen de kans gekregen zichzelf en 
hun ontwikkelingen te presenteren en 
vanuit Oost NL werd een overkoepe-
lende presentatie gegeven over dro-
ne-ontwikkelingen in de grensstreek. 
Vanuit SPECTORS maakten ISIS IC en 
Drone4Agro gebruik van de mogelijk-
heid om te pitchen voor de aanwezi-
gen. Doel van het event was om de be-
nodigde eerste verbindingen te leggen 
met investeerders voor het aantrekken 

van groeikapitaal.
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Productgroepen SPECTORS

Binnen SPECTORS werkten kennisinstellingen en bedrijven uit Nederland en Duits-
land samen aan innovaties in verschillende productgroepen. Hieronder staat per 
productgroep uitgelegd welke ontwikkelingen centraal staan.

Productgroep 1: 
Positioning System for Inspection
Drones zijn zeer nuttig voor inspectie-
werkzaamheden, bijvoorbeeld om de staat 
van gebouwen te beoordelen. Om zeer 
nauwkeurige gegevens voor een meting te 
verkrijgen, moet een drone in staat zijn 
om zichzelf nauwkeurig te positioneren. In 
dit verband werkt GPS niet of niet nauw-
keurig genoeg om de positie te bepalen 
in gebouwen of een dichtbebouwde om-
geving. Om dit te verbeteren, werken ver-
schillende SPECTORS-partners aan drones 
die zichzelf positioneren met behulp van 
Ultra Wide Band (UWB) en optische stro-
mingstechnologie. 

Productgroep 2: 
Airborne Scanning System
Bedrijven en kennisinstellingen werken 
binnen deze productgroep samen aan de 
ontwikkeling van een miniatuur 3D-la-
serscanner die in combinatie met drones 

landmeetkundige taken kan uitvoeren. De 
laserscanner wordt speciaal aangepast aan 
en geïntegreerd met de in Productgroep 1 
ontwikkelde positioneringssystemen. Een 
dergelijk volledig systeem is momenteel 
nog niet op de markt.

Productgroep 3: 
Handheld Feed analysis
Bij Handheld Feed analysis draait het 
om de ontwikkeling van een innovatieve 
draagbare handscanner voor de analyse 
van bodem-, planten- en voedermonsters. 
Boeren kunnen zo meer uit hun land halen. 
De scanner maakt gebruik van een combi-
natie van optische- en infraroodsensoren. 
Met de groeiende wereldbevolking is het in 
toenemende mate een uitdaging om in de 
vraag naar voedsel te voorzien. Een van de 
doelstellingen van het SPECTORS-project 
is het ontwikkelen van toegankelijke en 
betaalbare infraroodsensoren voor de ana-
lyse van voeding. Het doel is om boeren te 
ondersteunen bij het real-time verzame-
len van betrouwbare gegevens over hun 
akkers. Zo kunnen boeren hun bedrijfsre-
sultaat verbeteren. Met een handscanner 
is nu al de bodemsamenstelling meet-
baar waarop de boer zijn bemestingsplan 
kan aanpassen. In de toekomst kan ook 
de samenstelling van het gras tijdens het 



groeiproces worden bepaald. Gevolg daar-
van is dat ook het veevoer meetbaar is. De 
ambitie voor de toekomst is om met de 
handscanner ook melkwaarden en koeien-
mest te meten. Door het faillissement van 
een partner zijn de producten nog niet op 
de markt gebracht.     

Productgroep 4: 
Radar for Traffic Surveillance
In deze productgroep werken bedrijven 
en kennisinstellingen samen aan de ont-
wikkeling van een nieuw en flexibel ver-
keersmonitoringsysteem, gebaseerd op 
radartechnologie, om toezicht te houden 
op spoorwegovergangen, luchthavens en 
bij drukke verkeersknooppunten. De toe-
nemende verkeersbelasting vereist inten-
sieve monitoring om de doorstroming te 
bevorderen en ongelukken te voorkomen.

Productgroep 5: 
Airborne Imaging System
Een consortium van bedrijven en ken-
nisinstellingen werkt samen aan zowel 
de ontwikkeling en optimalisatie van de 

gebruiksvriendelijkheid van nieuwe hyper-
spectrale en multispectrale sensoren, als 
ook aan de ontwikkeling van gespeciali-
seerde meetapparatuur en instrumenten 
voor remote sensing met ultralichte vlieg-
tuigen. Remote sensing, waarbij gebruik 
wordt gemaakt van beeldvormingsinstru-
menten, levert een enorme hoeveelheid 
data op. Naast de opslag van data vormen 
ook andere aspecten zoals beeldverwer-
king, datamining en functieherkenning 
hierbij grote uitdagingen.

Productgroep 6: 
Drone Touch System
In deze productgroep staat de uitdaging 
centraal om vliegende robots te ontwik-
kelen die op een fysieke manier met de 
omgeving interacteren. Denk hierbij aan 
handelingen als liften, duwen en trekken. 
Daarnaast werken bedrijven en kennisin-
stellingen samen aan de totstandkoming 
van een systeem waarmee drones pre-
cies op muren kunnen landen. Zo heeft 
het bedrijf Drone4Agro bijvoorbeeld een 
dockingstation-technologie ontwikkeld, 
waardoor drones precies op een doc-
kingstation kunnen landen om daar hun 
accu op te laden. Zo kunnen drones gro-
tere afstanden overbruggen en efficiënter 
worden ingezet.

Productgroep 7: 
Big Data Architecture
Binnen SPECTORS wordt gewerkt aan de 
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bouw van gedistribueerde, reactieve Big 
Data-Computer Clusters. Om effectief sa-
men te kunnen werken aan beide kanten 
van de Nederlands-Duitse grens wordt 
bovendien een grensoverschrijdende soft-
warearchitectuur ontwikkeld om de data 
efficiënt te kunnen beheren en verwerken. 
De laatste stap in deze productgroep is de 
totstandbrenging van geïntegreerde data-
verwerkingsketens waarbij service provi-
ders, dataleveranciers en eindklanten in de 
landbouwsector betrokken zijn.

Productgroep 8: 
Precision Agriculture System
Om de heterogeniteit van grasland, bos-
sen en aardappelplanten te kunnen me-
ten, werken bedrijven en kennisinstellin-
gen aan de ontwikkeling en kalibratie van 
een registratiesysteem. Tegelijkertijd moet 
dit systeem ook de biomassa en soor-
tensamenstelling kunnen vaststellen om 
uiteindelijk de koolstofcapaciteit van het  
bosland te bepalen. Biodiversiteit is van 
groot belang voor het milieu. Daarnaast  
werkt de productgroep aan de ontwikke- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ling en kalibratie van een multi-sensorsys-
teem om vast te stellen hoe het gaat met 
de gemonitorde planten. Tot slot ontwik-
kelt de productgroep ook voorspellings-
modellen voor de opname van voedings-
stoffen uit grasland en aardappelvelden.

Productgroep 9: 
Software for Object Recognition
In deze productgroep gaat het over her-
kenning van objecten. Er wordt gewerkt 
aan de ontwikkeling van nieuwe beeldver-
werkingstechnieken om zeer hoge reso-
lutie (VHR) beelden te kunnen gebruiken. 
Daarnaast ontwikkelt de productgroep al-
goritmen en software voor directe herken-
ning van objecten. Denk bijvoorbeeld aan 
de opsporing van individuele planten op 
percelen en plantages. Zo werkt het bedrijf 
Clear Flight Solutions aan het identificeren 
van weidevogelnesten met het doel om 
het verlies ervan te voorkomen. De iden-
tificatie van deze nesten is een tijdrovend 
proces dat moet worden uitgevoerd in een 
zeer smal tijdsbestek. Clear Flight Soluti-
ons is erin geslaagd met behulp van een 
drone met warmtebeeldcamera boeren te 
helpen om nesten in kaart te brengen. Op 
deze manier wordt een waardevolle bijdra-
ge geleverd aan de bescherming van de 
weidevogelpopulatie. 

Productgroep 10: 
Vegetation Mapping & Monitoring
Bedrijven en kennisinstellingen werken 



binnen deze productgroep samen aan 
nieuwe algoritmes voor het optimaliseren 
van vegetatiekartering en habitatmonito-
ring. De nauwkeurigheid van de vegeta-
tieherkenning is te verbeteren met aan-
vullende informatie over vegetatiehoogte, 
vegetatietypen en biomassabeoordeling. 
Zo houdt Wageningen Environmental Re-
search zich bijvoorbeeld bezig met het 
testen van de verschillende toepassingen 
van drones, sensoren en algoritmes die 
de beeldverwerking tijdens de monitoring 
bepalen. De dronebeelden worden uitein-
delijk gebruikt om de vegetatie efficiënter 
en nauwkeuriger in kaart te brengen dan 
voorheen. Dit kan onder andere worden 
gedaan in natuurgebieden, om de gevol-
gen van bosbranden en millieufactoren te 
bepalen.

Productgroep 11: 
Flying Microscope
In deze productgroep wordt gewerkt aan 
de ontwikkeling van een vliegende micro-
scoop. Met behulp van een op een drone 
geïnstalleerd systeem kunnen grote opper-
vlaktes “just in time” worden onderzocht 
op kritische sporenconcentraties. In een 
speciaal gemaakte database, die commu-
niceert met de drone, worden de gegevens 
verwerkt en de kritieke gebieden geloka-
liseerd. De informatie wordt rechtstreeks 
met de gebruiker gedeeld, waardoor deze 
in een vroeg stadium kan anticiperen om 
zo bijvoorbeeld mislukte oogsten te voor-
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komen. De sporendetector kan ook onaf-
hankelijk van de drone worden gebruikt, 
bijvoorbeeld rechtstreeks in een kas.
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SPECTORS Technology and Business Progress
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ISIS IC ontwikkelt ‘Vliegende Microscoop’ 
voor detectie van schadelijke sporen 

Het bedrijf ISIC IC uit 

Wesel (Duitsland), 

opgericht in het jaar 

1999, houdt zich bezig 

met de ontwikkeling van 

IoT-oplossingen. Binnen 

het INTERREG VA-project 

SPECTORS coördineert 

het bedrijf samen met 

RheWaTech de voort-

gang in de verschillende 

productgroepen, waarin 

ondernemers in wisse-

lende samenstellingen 

werken aan innovaties 

op het gebied van remote 

sensing en drones. 

Dirk Unsenos, directeur van ISIS IC: “Wij worden vaak 
door bedrijven als externe dienstverlener ingehuurd om 
met behulp van sensoriek en IoT naar specifieke oplos-
singen te zoeken. Het is onze kracht om draadloze syste-
men gebaseerd op sensoriek te ontwerpen, waarmee op 
afstand intelligente metingen kunnen worden verricht. 
Wij opereren hiermee op het raakvlak tussen hardware 
en software.” 

Langere vluchttijden drone essentieel
Binnen SPECTORS heeft ISIS IC gewerkt aan de ont-
wikkeling van een ‘vliegende microscoop’, waarmee 
bepaalde plagen kunnen worden opgespoord. In een 
voorgangerproject heeft het bedrijf reeds ervaring op-
gedaan met het ontwikkelen van een sporendetectie-
proces voor de inzet in kassen. Unsenos: “Deze tech-
nologie hebben wij in SPECTORS verder ontwikkeld 
als toepassing voor drones. Hierdoor zijn we in staat 
om grotere oppervlaktes en moeilijk bereikbare ge-
bieden te bestrijken en schadelijke sporen te detec-
teren. Het realiseren van langere dronevluchttijden 
is hiervoor van vitaal belang. Omdat de vliegtijd van 
‘vrije drones’ beperkt is, zijn we op de inzet van zoge-
naamde kabeldrones overgegaan”, zo vertelt Unsenos.  

“De unieke combinatie tussen ons detectieapparaat en 
de drone maakt het mogelijk om vroegtijdig te antici-
peren op de aantasting van bijvoorbeeld oogsten. Met 
de ‘vliegende microscoop’, dat onder andere bestaat uit 
een microscopisch deel en een zuigelement, worden be-
paalde hoeveelheden lucht aangezogen die vervolgens 
op afstand worden geanalyseerd op schadelijke sporen. 
Via de cloud koppelt de drone vervolgens de bevindin-
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ISIS IC ontwikkelt ‘Vliegende Microscoop’ 
voor detectie van schadelijke sporen 

gen terug die op afstand kunnen worden 
geanalyseerd.”    

Meerlaagse testfaciliteiten 
Een belangrijke technische uitdaging in 
het project was het zo klein en licht moge-
lijk produceren van het detectieapparaat 
dat aan de drone is bevestigd. Dit proces 
wordt aangeduid met de term miniaturisa-
tie, aldus Unsenos. “Tegelijkertijd was het 
van belang om een zeer krachtig ontwerp 
te realiseren, waarmee een grote diversiteit 
aan tests kan worden uitgevoerd. Om dit 
te bereiken was er veel onderzoek nodig. 
Bovendien moest de drone zo uitgerust 

worden dat communicatie van intelligente 
metingen op afstand mogelijk is. Tijdens 
het project hebben we samengewerkt met 
onze Nederlandse partner Innosieve Diag-
nostic uit Wageningen. Zij hebben de ana-
lysetechnologie voor het detectieapparaat 
en de vroegtijdige herkenning geprodu-
ceerd. Daarnaast waren zij in staat om het 
detectiesysteem op een mobiele manier 
uit te rusten. Hiermee voorkomen we dat 
we in laboratoria met dure apparaten moe-
ten werken.” 

Een ander praktisch probleem bij de ont-
wikkeling was dat door de wind die de 
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“Met de ‘vliegende micro-
scoop’ worden bepaalde 
hoeveelheden lucht aan-
gezogen die vervolgens op 
afstand worden geana-
lyseerd op schadelijke 
sporen.”



drone bij het aanvliegen genereert de te 
detecteren schadelijke sporen als het ware 
worden weggeblazen.  “Om te voorkomen 
dat deze sporen daadwerkelijk door wind-
stromen niet meer kunnen worden geme-
ten, hebben we naar praktische oplossin-
gen gezocht”, aldus Unsenos. “Zo kan de 
motor bijvoorbeeld worden uitgeschakeld 
en de drone bij het landen in een andere 
richting worden gedraaid. Dit zijn interes-
sante technieken die op dit moment verder 
worden uitgewerkt. We verwachten hier in 
de komende tijd goede testresultaten.” 

Screening als preventiemiddel
“De economische en ecologische mee-
waarde van het door ons ontwikkelde 
product ligt in de vroegtijdige detectie 
van schimmelsporen.” Screening speelt 
volgens Unsenos namelijk een belangrijke 
rol bij het voorkomen van grotere schades. 
“Daarnaast verschaft vroegtijdige her-
kenning ons meer tijd om uiteindelijk de 
juiste maatregelen te treffen. Een belang-
rijke uitdaging tijdens het project bestond 
er dan ook in om de drone uit te rusten 
met meerlaagse screeningfaciliteiten. Het 
toevoegen van functies als intelligente 
beeldverwerking en gasdetectie zijn hier 
voorbeelden van. Ook het thema Machine 
Learning speelt in ons ontwerp een be-
langrijke rol. Zo wilden wij een drone rea-
liseren die geen menselijke interventie no-

dig heeft om bijvoorbeeld van de ene naar 
de andere hotspot te vliegen. Door gebruik 
te maken van Machine Learning weet de 
drone op basis van eerder opgedane erva-
ringen wat de beste oplossing is.”

Optimalisatie van businesscases
“In de loop van de ontwikkeling is geble-
ken dat de vereiste vliegtijd van de drone 
niet voldoende is voor sommige speciale 
sensorische en zelfs actuatortoepassin-
gen”, legt Unsenos uit. “Daarom hebben 
we de ontwikkeling van een bekabelde 
drone in het project geëvalueerd en ook 
de markt voor dergelijke systemen geana-
lyseerd. Als gevolg daarvan zijn we tot de 
conclusie gekomen dat het voor sommige 
specifieke toepassingen veelbelovend is 
om een bekabelde drone te ontwikkelen. 
Met name op het gebied van de stroom-
voorzieningstechniek, kabelgeleiding en 
gewichtsreductie zijn in het verdere ver-
loop van de ontwikkeling goede successen 
geboekt en tegen het einde van het project 
zal dan ook een geschikte technologie be-
schikbaar zijn. De projectteamleden willen 
deze bijzondere technologie en hun speci-
fieke knowhow gebruiken om een nieuw 
bedrijf op te richten.”

“Het SPECTORS-project heeft veel onder-
nemers in staat gesteld om met een nieu-
we blik de eigen businesscases kritisch 



“Met name op 
het gebied van de 

stroomvoorzienings-
techniek, kabelge-

leiding en gewichts-
reductie zijn in het 
verdere verloop van 

de ontwikkeling 
goede successen 
geboekt en tegen 
het einde van het 

project zal dan ook 
een geschikte tech-

nologie beschikbaar 
zijn.”
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Dirk Unsenos, 
directeur ISIS IC

onder de loop te nemen”, zo stelt Unsenos. 
“Zo is met behulp van de andere partners 
nagedacht op welke manier de verschillen-
de businesscases geoptimaliseerd kunnen 
worden. SPECTORS vervult daarmee een 
belangrijke netwerkfunctie en mede door 
de feedback van onze partners zijn we er 
uiteindelijk gezamenlijk in geslaagd om 
het aantal toepassingsgebieden aanzien-
lijk uit te breiden.” 



De toekomst van de landbouw 
hangt in de lucht

Het Nederlandse Drone-

4Agro uit Voorthuizen 

houdt zich bezig met het 

ontwikkelen van drones 

voor de landbouw – en 

dan met name drones die 

over een flinke breedte 

gewassen kunnen be-

spuiten met biologische 

middelen zoals bacte-

riemixen, schimmels 

en nematodes. Binnen  

SPECTORS richtte het 

bedrijf zich onder meer 

op de ontwikkeling van 

een dockingstation voor 

landbouwdrones.

 

Het besproeien met biologische middelen is een tech-
nologie waardoor een boer efficiënter kan boeren en het 
land minder wordt belast. Winfried Rijssenbeek is direc-
teur van het bedrijf en een vurig voorstander van de in-
zet van drones in de landbouw. Drone4Agro maakt ver-
schillende drones, waarvan de grootste een spanwijdte 
heeft van wel zes meter. “Wij onderzoeken momenteel 
of wij een kleine serie van de Megadrone kunnen produ-
ceren. Het gebruik van drones kan een aantal problemen 
in de landbouw oplossen, legt Rijssenbeek uit. “State of 
the art is het gebruik van tractoren met aangekoppelde 
veldspuiten, met gieken tot 36 meter breed. Dit werkt 
bijzonder goed op vlak land, maar in een heuvelachtig 
landschap wordt het steeds moeilijker. Bovendien is het 
niet altijd mogelijk om in natte omstandigheden op de 
velden te rijden. Als gevolg van de klimaatveranderin-
gen, komen deze moeilijke omstandigheden steeds va-
ker voor. Drones zouden dit werk kunnen doen, onge-
acht de toestand van de bodem.”
De drones zijn zo geprogrammeerd dat de boer tijdens 
de teelt niet aanwezig hoeft te zijn. Er zijn echter nog 
geen wettelijke voorschriften die dit mogelijk maken. 
“Bij gebruik van drones tijdens de teelt heeft de boer na 
het zaaien geen rijsporen meer nodig en kan hij deze ge-
bruiken als extra akkerland,  waardoor de opbrengsten 
toenemen”, aldus Rijssenbeek. 

Onkruid herkennen met kunstmatige intelligentie 
Naast de grotere modellen om grote en moeilijk be-
gaanbare oppervlakken mee te bespuiten, ontwikkelt 
Drone4Agro ook drones die met behulp van kunstma-
tige intelligentie (AI) onkruid kunnen herkennen – die 
drones zijn met 80 bij 80 centimeter relatief klein. Deze 
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De toekomst van de landbouw 
hangt in de lucht

drones hebben de mogelijkheid om alle 
planten op te sporen die een boer wil be-
strijden, bijvoorbeeld invasieve planten 
die inheemse planten kunnen verdringen. 
Drone4Agro heeft onder meer in SPEC-
TORS gewerkt aan de ontwikkeling van een 
dockingstation voor drones. Rijssenbeek: 
“Omdat de toepassing van sensortechno-
logie een essentieel onderdeel van het pro-
ject is, hebben we in samenwerking met 
partners een autonome sensorgestuurde 
dockingstation ontwikkeld, waarop de 

spuittank van de drone wordt bijgevuld 
en de accu automatisch wordt vervan-
gen.” Deze toepassing is al gedaan voor 
de kleine drone van 80 bij 80 centimeter. 
“Het station bestaat uit een soort net dat 
detecteert wanneer de drone erop landt. 
Deze informatie activeert vervolgens het 
vullen van de tank en het verwisselen van 
de accu”, aldus Rijssenbeek.

Voor alles een sensor
Om deze complexe processen aan te sturen 
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“De drones zijn zo 
geprogrammeerd dat 
de boer tijdens de teelt 
niet aanwezig hoeft 
te zijn.”



is veel informatie nodig, legt Rijssenbeek 
uit: “Je hebt eigenlijk een aantal sensoren 
nodig, bijvoorbeeld om te bepalen of de 
drone in de buurt van het dockingstation 
is, want alleen dan moet daar de stroom 
worden aangezet, of om te meten hoeveel 
vloeistof er nog in het tankreservoir zit. Er 
zijn een heleboel metingen nodig, die via 
software met elkaar verbonden zijn, om 
het hele systeem goed te laten werken.” 
Voor de toekomst zijn dockingstations 
bijzonder geschikt voor kleinere drones. 
“Vooral als het gaat om sensordrones die 
elke dag metingen verrichten en dan te-
rugkeren naar hun station om op te laden,” 
aldus Rijssenbeek. 

Inzet van kabeldrones 
Daarnaast heeft Drone4Agro samen met 
studenten van de Universiteit Twente ge-
werkt aan een bekabelde drone .”Dit is een 
drone die kan worden gebruikt voor in-
spectiedoeleinden,” zegt Rijssenbeek. “Het 
zou bijvoorbeeld kunnen worden ingezet 
om na te gaan of de wieken van windtur-
bines en elektriciteitscentrales vuil zijn.”    
 
“Voor de ontwikkeling van de kabeldrone 
hebben we samengewerkt met de Univer-
siteit Twente. Zij hebben de software ont-
wikkeld die ervoor zorgt dat de drone hori-
zontaal in de lucht blijft tijdens de vlucht.”
De kabel voorziet de drone van stroom 

en laat tegelijkertijd een vloeistof, zoals 
water of verf, vloeien. “Het voordeel is 
dat je op deze manier veel minder bewe-
gingen hoeft te maken en dat maakt het 
weer makkelijker om oppervlakken met 
hoge druk te reinigen. Dan hoeft de tank 
niet constant bijgevuld te worden en kan 
het proces bovendien gemakkelijk worden  
voorgeprogrammeerd.” 
 
Daarnaast heeft Drone4Agro in het kader 
van SPECTORS samen met de Hogeschool 
Rijn-Waal veel werk verricht op het gebied 
van drones die grotere volumes vervoeren 
kunnen.

Van elkaar leren
Rijssenbeek kan de deelname aan een pro-
ject als SPECTORS dan ook aanbevelen: 
“Het is voor ons een verrijking geweest, 
omdat je ook met gelijkgestemden op-
trekt. Je zit in een platform waarin je luis-
tert naar elkaar en waarin je leert van el-
kaar. Voor het dockingstation hebben wij 
bijvoorbeeld met een bedrijf verkend of 
sensoring met radartechnologie een optie 
zou zijn. Weer een ander bedrijf probeerde 
met sensortechnologie schadelijke schim-
mels te detecteren. Je kan je natuurlijk 
voorstellen dat wij onze slimme drone uit-
rusten met zo’n sensor; dan hoef je alleen 
op die plekken te spuiten waar de schim-
mel wordt waargenomen. Uiteindelijk zijn 



“Daarnaast heeft 
Drone4Agro samen 
met studenten van 

de Universiteit Twen-
te gewerkt aan een 
bekabelde drone .

Dit is een drone die 
kan worden gebruikt 
voor inspectiedoel-

einden.”
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Winfried Rijssenbeek,
directeur Drone4Agro

we daar nu nog niet mee doorgegaan, 
maar je leert weer van die ervaring en doet 
waardevolle contacten en inzichten op”, 
besluit Rijssenbeek.



Nauwkeurige inspectie en documentatie 
van milieuschade 

GeSa is een expertise-

kantoor op het gebied 

van verzekeringsschade. 

De kernactiviteit van dit 

bedrijf uit Alpen (Duits-

land) is het opstellen van 

deskundige adviezen 

en het onderzoeken van 

complexe schadege-

vallen. Arno Ingenlath, 

kantoorleider van GeSa: 

“Wij zijn zeer actief in de 

industrie, waar schade 

aan installaties, spoor-

wegen en machines altijd 

strak wordt gedocumen-

teerd.” 

“Naast het voorkomen van eventuele milieuschade, zijn 
we vaak ook betrokken bij het onderzoeken en monito-
ren van industriële gebouwen en voertuigen. Om vast-
gestelde schades bijvoorbeeld te kunnen toewijzen aan 
de industrie, zijn goede camera-apparatuur en veel erva-
ring noodzakelijk, omdat de vervuiling meestal op milli-
meter-niveau plaatsvindt. Dankzij onze jarenlange erva-
ring en de speciale technologie die wordt gebruikt voor 
moeilijk te bereiken schadeplaatsen (zoals op afstand 
bestuurde boten, voertuigen en drones), onderscheiden 
we ons duidelijk van onze concurrenten. In de praktijk 
wordt schade aan voertuigen en gebouwen vaak toege-
schreven aan de industrie, ook al zijn de effecten te wij-
ten aan natuurlijke factoren zoals insectenafscheiding 
en boomhars. Met onze expertise zijn we in staat om 
de oorzaak van schades goed vast te stellen, waardoor 
er geen fouten met de aansprakelijkheid meer worden 
gemaakt. Dit is natuurlijk van groot maatschappelijk en 
economisch belang.”

Monitoring van schoorstenen op grote hoogtes
SPECTORS is een project dat zich richt op de ontwikke-
ling van technologieën rondom drones. Op het eerste 
gezicht lijkt het dan ook verrassend dat een bedrijf dat 
zich met verzekeringsschade bezighoudt binnen het 
project actief is. In de praktijk blijken drones echter juist 
veel te worden ingezet om schades vast te stellen, ver-
telt Ingenlath. “Wij werken al ruim tien jaar met drones. 
Hierdoor zijn wij in staat om schades ook op grote hoog-
tes in kaart te brengen. Je kunt je misschien wel voor-
stellen dat schade-inspectie van schoorsteenmonden 
en -muren op een hoogte van 300 meter in een fabriek 
een ingewikkelde aangelegenheid is. Je kunt name-
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Nauwkeurige inspectie en documentatie 
van milieuschade 

lijk niet zomaar iemand naar boven laten 
klimmen om de status van het object te 
beoordelen. In dat geval dienen er veel vei-
ligheidsmaatregelen te worden getroffen 
om te voorkomen dat er ongelukken ge-
beuren. Daarnaast is het ook zo dat je vaak 
te maken hebt met zeer smalle ruimtes en 
verontreinigde lucht. Om hiervoor een op-
lossing te zoeken, kwam ik in contact met 
Prof. Dr. Becker van de Hochschule Rhein 
Waal. Samen bespraken we de mogelijk-
heid om onder andere industriële schoor-
stenen en apparatuur te inspecteren.” 
Vliegtests in een 300 meter hoge schoor-
steen toonde aan dat een gecontroleerd 
opstijgen en vliegen met conventionele 
controlesystemen niet het gewenste suc-

ces oplevert. “Dit contact leidde uiteinde-
lijk tot onze betrokkenheid bij SPECTORS. 
We wilden een nieuwe dienst ontwikkelen 
waarmee we inspecties en steekproeven 
kunnen uitvoeren op moeilijk toeganke-
lijk terrein of op grote hoogte met behulp 
van een infrarood positioneringssysteem 
(IRS).” 

Positioneringssysteem met behulp van 
Infraroodtechniek
Binnen SPECTORS was GeSa actief in twee 
productgroepen: ‘Positioning System for 
Inspection’ en ‘Airborne Scanning Sys-
tem’. In de eerste productgroep stond de 
ontwikkeling van een positioneringsys-
teem voor inspectiewerkzaamheden cen-
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“Wij werken al ruim tien 
jaar met drones. Hierdoor 
zijn wij in staat om scha-
des ook op grote hoogtes 
in kaart te brengen.”



traal, terwijl de tweede productgroep zich 
richtte op het ontwikkelen van ‘vliegen-
de robots’ die op een fysieke manier met 
de omgeving kunnen interacteren. Beide 
productgroepen hangen nauw met elkaar 
samen en maken monitoring en inspectie 
van drones in moeilijk toegankelijke ruim-
tes mogelijk. Arno Ingenlath: “Het binnen 
SPECTORS ontwikkelde positioneringssys-
teem bestaat uit een computer met een 
infraroodcamera, die vanaf de grond tot 
aan de top is uitgelijnd. Daarnaast zijn er 
LED’s in een voorgedefinieerd patroon aan 
de drone bevestigd. De camera is in staat 
om dit patroon te registreren en kan op 
basis daarvan de exacte positie berekenen. 
Met behulp van dit positioneringssysteem 
is het mogelijk om drones nauwkeurig en 
veilig te laten vliegen voor documenta-
tie- en inspectiedoeleinden. De grootste 
uitdaging in het project was het feit dat 
we bij het ontwerp van het positionerings-
systeem rekening moesten houden met 
inspectie in verschillende fabrieksomge-
vingen. Ook moesten we veel expertise op-
bouwen op het gebied van aerodynamica, 
vluchtdynamica, optica en elektrotechniek 
om te voorkomen dat een drone tijdens de 
vlucht schommelt en afwijkt van de route. 
Een goede verticale sturing van de drone 
hebben we kunnen realiseren met behulp 
van de infraroodtechniek.”

Schadepreventie en kostenbesparing 
door inzet van drones
In beide productgroepen is zeer intensief 
en prettig samengewerkt met de Neder-
landse partner Drone4Agro, vertelt Ingen-
lath. “Dit gebeurde vooral bij de vele tests 
en experimenten die we gezamenlijk heb-
ben uitgevoerd. Ook op technologiegebied 
hebben we elkaar goed kunnen aanvullen, 
waardoor er uiteindelijk mooie resultaten 
zijn behaald. Helaas heeft COVID-19 wel 
invloed gehad op de resultaten van het 
project.” Ingenlath: “De ontwikkelingen 
zijn nog niet helemaal afgerond vanwege 
de sluiting van de Hochschule Rhein-Waal 
tijdens de pandemie. Dit had ook gevol-
gen voor het vlieglaboratorium, waardoor 
we niet meer alle geplande tests konden 
uitvoeren. Aan het einde van SPECTORS 
kunnen we echter wel vaststellen dat we 
grote stappen hebben gemaakt op het 
gebied van veiligheid en schadepreventie. 
Bovendien kunnen we door de ontwik-
kelde technologie ook kosten besparen 
voor inspectiewerkzaamheden, omdat we 
bijvoorbeeld geen hefplatformen meer 
hoeven te gebruiken.” Verdere toepassin-
gen van de binnen SPECTORS ontwikkelde 
technologie ziet Ingenlath ook bij zoek-
tochten naar vermiste personen. “Naast 
het werk van een reddingshondenteam 
zou ook een geautomatiseerde dron-
evlucht met behulp van een warmtebeeld-



“Aan het einde van 
SPECTORS kunnen 
we echter wel vast-
stellen dat we grote 
stappen hebben ge-
maakt op het gebied 

van veiligheid en 
schadepreventie.” 
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Arno Ingenlath, 
kantoorleider GeSa

camera ondersteuning kunnen bieden. De 
hondengeleider krijgt dan via een monitor 
de positie van de drone en zijn eigen po-
sitie te zien, waardoor grotere gebieden 
makkelijker kunnen worden doorzocht. Op 
deze manier kan met behulp van drones 
het werk van reddingswerkers efficiënter 
worden vormgegeven.” 

Marktgerichte innovatie
De ervaringen met SPECTORS zijn positief, 
vertelt Ingenlath. “Naast het feit dat de 
grensoverschrijdende samenwerking met 
vooral Drone4Agro interessant was, zijn 
we op het gebied van business develop-
ment ook goed begeleid door RheWaTech. 
Als bedrijf is het belangrijk dat je altijd 
vanuit een bepaalde marktvraag op zoek 
gaat naar innovatieve oplossingen. Door 
gesprekken hierover te voeren en onze 
marktsegmenten goed in kaart te brengen, 
zijn we in staat om nog marktgerichter te 
opereren. Bovendien hebben we met het 
binnen SPECTORS ontwikkelde positione-
ringssysteem veel meer mogelijkheden 
om onze inspectie- en documentatiewerk-
zaamheden op het gebied van milieuscha-
de kostenefficiënter uit te voeren, terwijl 
we tegelijkertijd de nauwkeurigheid heb-
ben kunnen verbeteren. We hebben hier-
mee een kwaliteitsimpuls aan ons dien-
stenaanbod kunnen geven.”



KnowH2O ‘duikt’ met SPECTORS-innovaties 
in de praktijk

De combinatie tussen 

wat je van boven kan 

zien en wat je in of op de 

grond kan waarnemen, 

dat is het speelveld waar 

KnowH2O zich binnen 

SPECTORS op heeft gefo-

cust. Door meetbaar te 

maken wat niet zicht-

baar is, met name op het 

gebied van waterbeheer, 

kan het bedrijf water-

schappen, natuurbe-

schermingsorganisaties 

en agrariërs adviseren. 

Binnen SPECTORS kon het bedrijf verschillende nieuw 
ontwikkelde technieken en producten direct toepassen 
in haar projecten. KnowH2O voert toegepast onderzoek 
uit om waterschappen, provincies en particuliere op-
drachtgevers te adviseren over hydrologie, waterbeheer 
en waterkwaliteit. De aanbevelingen zijn bijzonder nut-
tig in plattelandsgebieden voor landbouw en natuurbe-
houd. Als voorbeeld noemt Gé van den Eertwegh, direc-
teur van KnowH2O, een actueel probleem, namelijk de 
toenemende droogte: “Wij onderzoeken bijvoorbeeld 
of het mogelijk is landbouwgrond te irrigeren met be-
hulp van zogenaamde backwaterdrainagesystemen. De 
huidige gangbare praktijk is oppervlakte-irrigatie. Met 
ons toegepast onderzoek trachten wij het water onder-
gronds rechtstreeks naar de plantenwortel te brengen 
en zo bovengrondse verdamping te voorkomen.” 

Het monitoren van droogte
De droogte was ook een van de onderwerpen waarmee 
zich KnowH2O in het kader van SPECTORS heeft bezig-
gehouden, zegt Van den Eertwegh: “Voor ons heeft het 
een tijdje geduurd tot we de directe toepassing van de 
SPECTORS-producten in onze projecten vonden. Het 
eerste succesvolle project was het verzamelen van data 
door te vliegen met een warmtebeeldcamera en vervol-
gens deze data te gebruiken om verdampingssnelheden 
en temperaturen van bodem en vegetatie te bepalen. Dit 
vond plaats in 2017 in de Provincie Gelderland.” Van den 
Eertwegh voegt hieraan toe: “Warme gebieden in de bo-
dem wijzen op een lagere verdamping als gevolg van een
gebrek aan water, aangezien verdamping een verkoelend 
effect heeft aan het bodemoppervlak. Tijdens de droog-
te in 2018 merkten we dat de warmere gebieden veel 
sneller opwarmden dan de relatief koelere gebieden. De 
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KnowH2O ‘duikt’ met SPECTORS-innovaties 
in de praktijk

ontwikkelde kaart zou rechtstreeks door 
de landbouwers kunnen worden gebruikt 
om hun irrigatie te optimaliseren. Deze 
kaart is tot stand gekomen in een samen-
werking tussen KnowH2O en studenten 
van de Wageningen Universiteit.” 

Juiste moment van bemesten
In een ander deelproject heeft Know-
-H2O melkveehouders in de regio
Utrecht-Amsterdam geadviseerd. Van-
af 15 februari mogen boeren officieel 
hun land bemesten, maar dit betreft een 

SPECTORS I 43

“Het eerste succesvolle project 
was het verzamelen van data 
door te vliegen met een warm-
tebeeldcamera en vervolgens 
deze data te gebruiken om ver-
dampingssnelheden en tempe-
raturen van bodem en vegetatie 
te bepalen.”



willekeurig gekozen datum. “Door een 
temperatuursensor in de grond te plaatsen 
die bij een bepaalde waarde een signaal af-
geeft, kan men beginnen met bemesten 
op het juiste moment - wanneer de bodem 
warm genoeg is, komt het bodemleven tot 
leven en kunnen de dierlijke meststoffen 
worden benut,” zegt Van den Eertwegh. 
Door deze sensoren te combineren met 
een warmtekaart kunnen gegevens op 
perceel-niveau worden verzameld, zodat 
de landbouwers kunnen zien wanneer 
zij moeten bemesten. Van den Eertwegh 
legt uit: “De boer ziet uiteindelijk een 
kaart met twee kleuren, rood en groen 
- als zijn grond groen is, is het een goed 
moment om te bemesten.” KnowH2O 
heeft dit binnen SPECTORS kunnen ont-
wikkelen met de hulp van de Hogeschool 
Rijn-Waal. Van den Eertwegh ziet een be-
langrijke rol weggelegd voor toekomstige 
toepassingen van sensoren en spectraal-
analyse in landbouw en natuurbeheer: 
“De kracht zit in de combinatie van een 
beeld van bovenaf en een waarneming 
op of aan de grond - samen met de loka-
le kennis van bijvoorbeeld een boer of het 
bosbeheer. Door gegevens te bekijken die 
een beeld geven van de bodemgesteld-
heid die met het blote oog niet zichtbaar 
is, krijgen beroepsbeoefenaars een heel 
nieuw perspectief op hun werkterrein.” 

In kaart brengen van sloten 
“Met de nieuwe kennis die we in SPECTORS 
hebben opgedaan, kunnen we nu ook een 
project uitvoeren voor het Waterschap 
Hoogheemraadschap van Rijnland in Ne-
derland. Ze vroegen ons over een polder 
bij Gouda te vliegen om de plantengroei in 
watersloten in beeld te brengen. Gewoon-
lijk gebeurt dit nog steeds door het nemen 
van afzonderlijke monsters. In een twee 
uur durende vlucht, fotografeerden we alle 
greppels met zeven verschillende camera’s 
en vervolgens onderzochten we of we de 
aanwezigheid van planten konden bereke-
nen - we zijn namelijk in staat om bepaal-
de groeivormen, zoals drijvende planten, 
toch waar te nemen. Maar we willen ook 
verschillende soorten zoals eendenkroos 
of krabbenscheer identificeren door, naast 
een multispectrale analyse, gebruik te 
maken van een objectherkenningsmodel. 
Daardoor zal het Waterschap een volledi-
ger beeld krijgen van de slootvegetatie.”
 
Eerste stap naar Duitsland
Voor KnowH2O was de deelname aan 
SPECTORS waardevol: “Ook omdat we als 
adviesbureau met een been in het onder-
zoek staan van SPECTORS en met het ande-
re been in de praktijk.” Een groot pluspunt 
van SPECTORS was voor Van den Eertwegh 
het leren kennen van Duitse partners. “Wij 
houden kantoor in Nijmegen vlakbij de 



“Met de nieuwe 
kennis die we in 

SPECTORS hebben 
opgedaan, kun-

nen we nu ook een 
project uitvoeren 

voor het Waterschap 
Hoogheemraad-

schap van Rijnland 
in Nederland.”
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Gé van den Eertwegh, 
directeur KnowH2O 

Duitse grens, maar onze blik is altijd meer 
gericht geweest op het Westen dan het 
Oosten. Doordat we nu contact hebben 
met Duitse partijen hoop ik ook via hen in 
contact te komen met potentiële Duitse 
klanten.”



Een kwestie van perspectief:  
Nauwkeurige inspectie van moeilijk 
begaanbare gebieden

Het Duitse jalasca© 

GmbH is een middelgrote 

onderneming met hoofd-

kantoor in Moers. Het 

bedrijf maakt gebruik 

van state-of-the-art 

technologie in de vorm 

van 3D-laserscanners en 

UAV’s (Unmanned Aerial 

Vehicle) voor zeer nauw-

keurige 3D-metingen en 

-inspecties in moeilijk 

toegankelijke gebieden. 

Klaus Jaeger, directeur van jalasca: “Wij zijn gespeciali-
seerd in het evalueren, visualiseren en voorbereiden van 
puntenwolken en fotogrammetrische gegevens afge-
stemd op de behoeften van onze klanten. Met behulp 
van puntenwolken kun je uiterst betrouwbaar bepaalde 
omgevingen in kaart brengen. Uit de precieze onder-
zoeksgegevens maken we bijvoorbeeld 3D-modellen en 
deformatieanalyses als basis voor de planning en docu-
mentatie van gebouwen, objecten en infrastructuren.” 
jalasca heeft de afgelopen vijf jaar een zeer heterogeen 
klantenbestand opgebouwd. “Onze kracht ligt vooral in 
het feit dat we ons niet op één branche richten”, vertelt 
Jaeger. Zo rijkt het dienstenaanbod van jalasca van drie-
dimensionale metingen met behulp van 3D-laserscan-
ners en drones van onder andere kerken, bouwplaatsen 
en industrieterreinen tot het maken van complexe pa-
rametrische 3D-modellen met behulp van de BIM-me-
thode (Building Information Modeling) van bijvoorbeeld 
hotels. Dit laatste is een techniek die het mogelijk 
maakt om objecten zeer gedetailleerd te visualiseren in 
3D-weergaves. 

Optimalisatie van meettechnologieën
Het INTERREG VA-project SPECTORS bood jalasca de 
kans om de verdere mogelijkheden en toepassingen van 
3D-laserscannertechnologie te ontdekken. Jaeger: “De 
belangrijkste reden om aan SPECTORS deel te nemen, 
was voor ons de mogelijkheid om in contact te komen 
met wetenschappelijke partners en innovatieve bedrij-
ven om het gebruik en de combinatie van verschillende 
meet- en inspectietechnologieën te testen en te evalue-
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ren. Het project heeft dan ook een belang-
rijke netwerkfunctie vervuld. De binnen 
SPECTORS opgedane kennis konden we 
bovendien succesvol toepassen in andere 
klantprojecten voor de industrie.” 

Universeel toepasbare workflow
Voor jalasca is het van belang dat bij in-
novatieprojecten altijd de verschillende 
uitdagingen van de markt goed worden 
gedefinieerd, vertelt Jaeger. “Nadat we de 
specifieke marktbehoeftes hebben geïden-
tificeerd, konden we met behulp van het 
project de nieuwste meetinstrumenten 

gebruiken en testen op hun bruikbaarheid. 
Dit stelde ons in staat om een workflow 
te ontwikkelen die universeel toepasbaar 
is. Zo kunnen we dankzij SPECTORS nu 
met hoge precisie landmeetkundige ge-
gevens uit verschillende bronnen, zoals 
UAV, terrestrische en kinematische scan-
ners integreren in deze workflow. Door het 
gebruik van de nieuwste technologieën op 
het gebied van 3D-laserscanners en UAV, 
alsmede de combinatie met positienauw-
keurige RTK-data (Real Time Kinematic), 
creëren we de mogelijkheid om resultaten 
van verschillende systemen zodanig sa-
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“Zo kunnen we dankzij SPEC-
TORS nu met hoge precisie 
landmeetkundige gegevens 
uit verschillende bronnen, 
zoals UAV, terrestrische en 
kinematische scanners inte-
greren in deze workflow.” 



men te voegen dat er een homogeen beeld 
ontstaat. Hier lag dan ook het innovatie-
ve karakter van onze werkzaamheden. 
Via SPECTORS hebben we geleerd om zelfs 
uitgebreide objecten te meten die moeilijk 
toegankelijk zijn en die voor ons te inge-
wikkeld waren voordat we aan het project 
deelnamen.”
 
Efficiëntere data-analyse 
Gedurende het project heeft jalasca inten-
sief samengewerkt met het Naturschutz-
zentrum Kleve. Zo zijn er onder andere 
gezamenlijk succesvolle tests uitgevoerd 
met het gebruik van UAV’s, vertelt Jaeger. 
“Door onze samenwerking met het Na-
tuurbeschermingscentrum Kleve hebben 
we de uitdagingen die zich voordoen bij 
het vliegen over grote gebieden van meer 
dan tien hectaren goed in kaart kunnen 
brengen. Daarnaast vond er een regelmati-
ge uitwisseling plaats met de Universiteit 
Twente over hun ontwikkelingen om in de 
toekomst de workflow voor de schade-
detectie van bruggen en windturbines te 
kunnen optimaliseren. Hiervoor hebben 
we ook samengewerkt met Wageningen 
University, die tijdens het project al gege-
vens van een drone-gebaseerde laserscan-
ner heeft kunnen aanleveren. Op basis van 
de uitgevoerde tests konden we de eisen 
voor UAV’s voor ons werkgebied opnieuw 
definiëren. Ook hebben we hierdoor nieu-

we apparatuur kunnen aanschaffen, waar-
mee we veel efficiënter, preciezer en re-
produceerbaarder kunnen werken. Verder 
heeft het project ons laten zien aan welke 
eisen moet worden voldaan bij het verwer-
ken van laserscandata om onze diensten 
verder te kunnen commercialiseren.” Een 
ander belangrijk resultaat voor jalasca 
vormde het upgraden van de IT-technolo-
gie om, mede op basis van ervaringen van 
partners met andere toepassingen, het sa-
menvoegen en gezamenlijk evalueren van 
de grote datapakketten (uit laserscangege-
vens en UAV-gegevens) beter en efficiënter 
te laten verlopen, vertelt Jaeger. “Door 
gebruik te maken van nieuwe innovatieve 
scantechnologieën zijn we in staat om de 
data al tijdens de meting voor te bewerken 
en te evalueren. Hiermee hebben we een 
enorme efficiëntieslag kunnen slaan.” 

Ontstaan van een duurzaam netwerk
“SPECTORS heeft tot het ontstaan van 
duurzame relaties en nieuwe contacten 
met innovatieve bedrijven en kennispart-
ners geleid”, vertelt Jaeger. “We verwach-
ten dat het netwerk ook na afloop van 
het project zal blijven bestaan. Het zou 
natuurlijk mooi zijn als we ook in de toe-
komst gezamenlijk projecten op het ge-
bied van meet- en inspectietechnologie 
kunnen uitvoeren. Het fundament hier-
voor is in ieder geval al gelegd in het hui-



“Wat erg goed was 
aan de opzet van 
het project, is dat 
we door de diver-
siteit aan project-
deelnemers op een 
interdisciplinaire 
manier hebben 

kunnen werken aan 
de ontwikkeling van 
nieuwe innovaties.”
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Klaus Jaeger, 
directeur jalasca

dige project. Tegelijkertijd verwachten we 
dat de ervaring die we hebben opgedaan, 
bijvoorbeeld op het gebied van het in kaart 
brengen van kritieke infrastructuren, ons 
in staat zal stellen om onze marktpositie 
verder uit te breiden.” 

Interdisciplinaire aanpak
Innovatieprojecten zoals SPECTORS vor-
men voor jalasca een aanvulling op de 
dagelijkse activiteiten. Jaeger: “Als MKB-
-bedrijf heb je meestal onvoldoende tijd 
om onderzoek te doen naar de haalbaar-
heid van innovaties. Toch is dit van groot 
belang voor ons, omdat je je als bedrijf 
telkens moet blijven vernieuwen om ook 
in de toekomst voor de markt relevant te 
blijven. Wat erg goed was aan de opzet van 
het project, is dat we door de diversiteit 
aan projectdeelnemers op een interdisci-
plinaire manier hebben kunnen werken 
aan de ontwikkeling van nieuwe innova-
ties. Zo hebben we samengewerkt met 
partners die uit totaal verschillende be-
drijfstakken afkomstig zijn. Dit was in het 
begin niet zo gemakkelijk, maar naarmate 
het project vorderde, werkte het steeds 
beter en begin je van elkaar te leren. De 
grensoverschrijdende samenwerking met 
collega’s uit Nederland was daarbij zeer 
eenvoudig en efficiënt.”



Verhoogde veiligheid 
door radartechnologie 

De meeste projecten 

binnen SPECTORS draaien 

om drones, bodemin-

spectie en gewassen. 

Maar Obtrasec uit Volkel 

heeft een heel andere 

innovatie met een maat-

schappelijke impact. De 

beveiligingssystemen 

die het bedrijf op basis 

van radartechnologie 

heeft ontwikkeld zorgen 

voor betere beveiliging 

van buitenterreinen. Zo 

wordt inbraak en diefstal 

voorkomen.  

Obtrasec is met de “Obtraspot” begonnen met de ont-
wikkeling van een veiligheidstoepassing op basis van 
radardetectie. Dat systeem kan door middel van co-
ordinaten een indringer op een terrein lokaliseren en 
dan een spotlicht richten op precies die locatie, zodat 
degenen die daar ongeoorloofd aanwezig zijn, worden 
gevolgd met een zoeklicht. Dit heeft een afschrikkend 
effect, aangezien het systeem al werkt voordat de po-
tentiële indringer het gebouw is binnengedrongen. 
Thom van Oss van Obtrasec vertelt: “We kwamen uit 
bij radartechnologie vanwege de hoge betrouwbaar-
heid en het minimaliseren van valse detecties. De eerste 
grote uitdaging was dat we een radar moesten ontwik-
kelen die in staat was ook coördinaten door te geven, 
zodat we precies zien waar een indringer zich bevindt.” 

“Samen met de latere projectpartner IMST - een Duits 
onderzoeksinstituut voor radartechnologie - ontwikkel-
den we het idee van de Obtraspot. Door de samenwer-
king in SPECTORS konden we de complexe en kostenin-
tensieve ontwikkelingen van deze nieuwe technologie 
realiseren.” Uiteindelijk vond Obtrasec met SPECTORS 
de juiste ondersteuning: “Wat de doelmarkt betreft, 
verschillen wij van veel andere SPECTORS-bedrijven 
die zich meer bezighouden met dronetechnologie en 
landbouwtoepassingen. De diversiteit aan user cases 
maakt SPECTORS echter onderscheidend, waardoor 
ons idee ook bij het project aansloot. De grootste uit-
daging bij de technische ontwikkeling van het sys-
teem was om de coördinaten zo nauwkeurig mogelijk 
te bepalen. Daarom ontstond het idee om een module 
voor het scannen van het terrein te integreren. Aange-
zien een radarmodule slechts een beperkt dekkingsge-
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Verhoogde veiligheid 
door radartechnologie 

bied heeft, werd het al snel duidelijk dat 
wij met meerdere radareenheden zouden 
moeten werken. In het nu ontwikkelde 
systeem gebruiken wij vier radarunits 
om een hoek van ongeveer 180 graden te 
scannen en dankzij de speciale opstelling 
van de modules blinde vlekken op het 
gedetecteerde terrein te vermijden. Dit is 
waar met name IMST aan heeft gewerkt.”  

Nieuwe toepassingsgebieden
De Nederlandse spoorweginfrastructuur-

beheerder “ProRail” toonde al in een vroeg 
stadium belangstelling voor “Obtraspot” 
om met het veiligheidssysteem koperdief-
stal en suïcide bij spoorwegovergangen te 
voorkomen. “Die specifieke toepassing is 
natuurlijk heel belangrijk, maar voor het 
testen kozen we voor een eenvoudiger en 
bredere toepassing”, zegt Van Oss: “Wij 
wilden een product ontwikkelen dat op 
korte termijn verkoopbaar zou zijn, maar 
kwamen al snel tot de conclusie dat dit 
bij toepassing op spoorwegovergangen 
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“We kwamen uit bij 
radartechnologie vanwe-
ge de hoge betrouwbaar-
heid en het minimalise-
ren van valse detecties.” 



een ingewikkeld proces zou zijn. Vanwege 
de noodzakelijke goedkeuringen en aan-
bestedingen, is het erg moeilijk om iets 
te ontwikkelen voor spoorwegtoepassin-
gen. Er gaat veel werk mee gepaard en het 
ontwikkelproces zou veel te lang duren.” 
Tijdens gesprekken met andere potenti-
ele gebruikers werd duidelijk dat er veel 
belangstelling bestond voor alternatieve 
systemen voor de beveiliging van bedrij-
venterreinen. Van Oss: “De systemen die 
daar momenteel worden gebruikt, geven 
veel vals-positieven, waardoor de con-
trolekamers van de beveiligingsbedrijven 
onnodig worden belast. Zij moeten zich 
voortdurend afvragen of er eigenlijk wel 
een indringer is of gewoon een vogel, 
hond of kat. Toen we aankondigden dat 
we met radartechniek wilden werken, was 
er onmiddellijk belangstelling. Daarom 
hebben we  de verdere ontwikkeling van 
de “Obtraspot zonder radarmodule” voor 
een tijdje gestopt, waarbij we de moge-
lijkheid niet uitsluiten dat dit op een later 
tijdstip voor andere toepassingen weer 
wordt opgepakt.” Radar kan echter ook 
worden gebruikt om onderscheid te ma-
ken tussen mensen en dieren. Bij tests die 
het bedrijf met het combisysteem heeft 
uitgevoerd, zijn vals-positieven nu tot een 
minimum beperkt. De technologie is niet 
alleen nuttig om inbraken in gebouwen te 
voorkomen, maar ook op grote parkeer-

terreinen en andere plaatsen waar gemak-
kelijk wordt ingebroken. De technologie 
van Obtrasec kan worden gekoppeld aan 
bestaande beveiligingssystemen, zoals vi-
deocamera’s. 

Ontwikkeling van een control unit
Binnen SPECTORS richt Obtrasec zich op 
de ontwikkeling van de ‘Obtrasec Control 
Unit’. Van Oss: “Dat is eigenlijk een mini-
computer waar de software op draait en 
die de input van de radar omzet naar een 
voor mensen leesbaar signaal – coördina-
ten zeggen niet zo veel, waardoor het gevi-
sualiseerd dient te worden.” De kalibratie 
van een terrein is dan een volgende stap: 
“Helaas zijn die nooit mooi vierkant, er is 
altijd een hoek die je wel of niet kunt zien. 
Daarom is het altijd nodig uit te zoeken 
hoe een terrein er precies uitziet, om alles 
correct in kaart te kunnen brengen. Aan-
gezien de ontwikkelde radar een systeem 
heeft waarbij bepaalde coördinaten van 
een terreingebied kunnen worden uitge-
schakeld, is dit zeer goed mogelijk, afhan-
kelijk van de voorkeur van de gebruiker.” 
Uiteindelijk kon Obtrasec dankzij SPEC-
TORS samen met zijn partner IMST een 
goed functionerende outdoor-toepassing 
ontwikkelen.

Acteren op de vraag uit de markt 
De deelname aan een INTERREG-project 



“Aan het begin is het 
veel bij elkaar ko-

men om alle details 
door te spreken en in 
radar termen letter-
lijk en figuurlijk de 
bandbreedtes af te 
stemmen. Daarbij 
kregen we de juiste 
begeleiding vanuit 

SPECTORS waardoor 
we alles konden 
doen om tot een 

goed werkend pro-
duct te komen.”  
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Thom van Oss, 
General Manager Obtrasec

als SPECTORS zou van Oss dan ook aanbe-
velen: “Aan het begin is het veel bij elkaar 
komen om alle details door te spreken en 
in radar termen letterlijk en figuurlijk de 
bandbreedtes af te stemmen. Daarbij kre-
gen we de juiste begeleiding vanuit SPEC-
TORS waardoor we alles konden doen om 
tot een goed werkend product te komen.”  

Eigenlijk is Van Oss niet zo’n uitgesproken 
fan van subsidies: “Maar door deelname 
aan SPECTORS heb ik mijn mening moeten 
herzien. We wilden nieuwe businessactivi-
teiten ontplooien en dat heeft uitstekend 
gewerkt. Het pakken van kansen is waar 
het uiteindelijk om draait en dat betekent 
dus dat je soms een andere afslag moet 
nemen. Als ondernemer moet je vrij snel 
geld verdienen met het product dat je ont-
wikkelt. Daarom dient het product ook 
snel op de markt te worden gerbacht. Dat 
is het moeilijkste onderdeel. Wij ontwikke-
len onze producten altijd op basis van de 
vraag: “Waar wachten de mensen op? En 
dat heeft ons nu in staat gesteld om de 
eerste units te verkopen”, besluit Van Oss. 



Nawoord
Drone- en sensortechnologie: 
kansen voor ondernemers

Het SPECTORS-project begon in 2016 als samenwerking tussen meer dan 30 Duitse 
en Nederlandse partners die de potentie zagen in de toepassing van sensortechno-
logie, big data en drones voor met name biodiversiteit, inspectie & onderhoud en 
agricultuur. Terugkijkend bevonden we ons op dat moment op een omslagpunt. 
Drones waren in 2016 nog een zeldzaamheid. Weinig organisaties maakten er 
serieus gebruik van en hoewel velen de mogelijke toepassingen herkenden, zaten de 
meeste ideeën nog in de conceptfase. 

Hoe anders is de wereld nu. In 2021 zijn dro-
nes met serieuze capaciteiten te koop voor 
prijzen die nauwelijks afschrikken. Het ge-
bruik van drones voor het maken van sfeer- 
en videobeelden voor communicatiedoel-
einden is vrijwel gemeengoed en er zijn tal 
van kleine bedrijven en zelfstandige onder-
nemers die zich op deze nieuwe markt stor-
ten. In complexere toepassingsgebieden 
laat de grote doorbraak nog op zich wach-
ten, maar zijn er serieuze stappen gezet. In 
het veiligheidsdomein hebben brandweer 

en politiediensten grote interesse om 
drones en sensortechnologie in te zetten 
voor een snelle analyse van brandhaarden 
of ongelukken en zijn zij al druk aan het 
testen. Onderhoudsorganisaties die infra-
structuur moeten monitoren werken aan 
proeven om te zien of drones ingezet kun-
nen worden om inspecties kostenefficiënt 
en gestructureerd uit te voeren. De com-
binatie van drones en sensortechnologie 
lijkt daarmee te zijn bestendigd. De afge-
lopen vier jaren hebben de deelnemers van 



SPECTORS op hun eigen wijze en binnen 
hun eigen nichetoepassingen bijgedragen 
aan deze ontwikkelingen. Door intensief 
samen te werken, hebben zij een grens-
overschrijdend netwerk gebouwd, waarin 
veel kennis is uitgewisseld en duurzame 
verbindingen zijn ontstaan.

De komende jaren zit er namelijk nog veel 
aan te komen. In de gezamenlijke busi-
ness development sessies zijn nieuwe 
kansen geïdentificeerd, zoals de verdere 
inzet van drone- en sensortechnologie 
voor precisielandbouw, het bestrijden van 
bosbranden, het opsporen van stropers in 
de Afrikaanse wildreservaten, of het de-
tecteren van schades in grote industriële 
schoorstenen. 

De technische ontwikkelingen houden hier 
niet op. Naast de inzet van drones voor in-
formatievoorziening, is binnen het project 
ook gewerkt aan de inzet van drones voor 
taken die fysieke interactie vereisen. Denk 
bijvoorbeeld aan de inspectie van wind-
molens om de veiligheid bij blikseminsla-
gen te testen. Of het op afstand uitvoeren 
van kleine reparaties aan bestaande struc-
turen op moeilijk bereikbare plaatsen. In 
de toekomst zouden grotere drones zelfs 
ingezet kunnen worden voor vervoer van 
goederen of zelfs mensen.

De komende jaren zullen deze ontwikke-
lingen verder voortgezet worden door de 
betrokken partners en ongetwijfeld gaat 
dit leiden tot verrassende innovaties, die 
bijdragen aan het oplossen van maat-
schappelijke uitdagingen. Vanuit Europa 
wordt er sterk ingezet op de digitale trans-
formatie waar deze ontwikkelingen ook 
onder geschaard kunnen worden. 

De grote uitdaging in deze sector zit hem 
vooralsnog in het ontwikkelen van de goe-
de businesscases. Hierin is vooruitgang ge-
boekt, maar valt er nog werk te verrichten 
en tot die tijd worden de kansen die er lig-
gen nog niet compleet verzilverd. Samen 
met onze Nederlandse en Duitse partners 
zullen wij gezamenlijk blijven werken aan 
het doorontwikkelen van innovatiepro-
jecten die leiden tot maatschappelijke en 
economische waarde.

Team Business Development

Kansen op de korte tot 
middellange termijn lijken te 

liggen in de precisielandbouw, 
het veiligheidsdomein en 

binnen de inspectie- en onder-
houdssector.
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Partners & financiers

Leadpartner:

ISIS IC GmbH 

Projectpartners:

AeroVision BV
Bureau Waardenburg BV
Cimar Electronics BV
Drone4Agro Ltd
Dronespective UG
EagleView Netherlands B.V. 
Forschungszentrum Jülich GmbH
GeoInfoSolutions BV (GIS BV)
GeSa Gesellschaft für Schaden- und Sicherheitsanalysen mbH
Hochschule Rhein-Waal
IMST GmbH
Innosieve Diagnostics BV
jalasca GmbH
KnowH2O
KWR Watercycle Research Institute BV
Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen
Naturschutzzentrum im Kreis Kleve e.V.
Obtrasec B.V.
Oost NL - Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Nederland NV
Planungs- und Vermessungsgesellschaft Ansperger mbH
ProRail NV
Regionalforstamt Niederrhein, Landesbetrieb Wald und Holz
RheWaTech - Rhein-Waal Institut für Technologie gemeinnützige UG 
(haftungsbeschränkt)

SoilCares Research BV 
The Drone Bird Company (Clear Flight Solutions)
Thorsten Römer Engineering & Technologieberatung
University of Twente
Van Den Borne aardappelen
Wageningen Environmental Research 
Wageningen UR



Financiers:
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