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Graag willen wij ons even voorstellen.

Wij zijn dronematica en onze naam is een
samentrekking van drones en
informatica/geomatica. Deze combinatie
vanwerelden leidt tot een verhelderend
inzicht waarmee u uw voordeel kunt
doen.

Dronematica is een jong en professioneel
bedrijf dat zich tot doel heeft gesteld om
consumenten, energiebedrijven,
bouwbedrijven, woningbouwcorporaties,
makelaars, verzekeringsmaatschappijen,
land- en tuinbouworganisaties en
natuurorganisaties met behulp van inzet
van drones te voorzien van
sturingsinformatie bij bedrijfskritische
toepassingen.



Hoe het begon
In 2016 kocht ik, Sanne de Jong, mijn eerste
drone en ontdekte ik hoemooi de
camerabeelden zijn, die ik vanuit de lucht
metmijn dronemaakte. Ik realiseerdemij
ook dat deze beelden goed gebruikt konden
worden om complexe vraagstukken
inzichtelijk te makenmet visuele en
thermische data.

In 2020 besloot ik om vanuit mijn
achtergrond als data-analist professioneel
met drones te vliegen om data te
verzamelen. Inmiddels heb ik mijn RPA-L
brevet gehaald en het operationeel
handboek geschreven op basis waarvan het
mogelijk is om complexe operaties uit te
voeren. Dit handboek is goedgekeurd door
de Inspectie van Leefomgeving en Transport.
Hiermeemogen vluchten worden uitgevoerd
boven onder andere: stedelijke gebieden,
industriële gebieden, havens, spoor,
nabijheid van vliegvelden en
natuurgebieden.

Naast mijn passie voor drones, heb ik een
achtergrond in de data-analyse, business-
analyse en procesverbetering.

De opnames van de drones worden gebruikt
voor het verkrijgen van inzicht en het nemen
van gedegen beslissingen voor
bedrijfskritische vraagstukken.

Onze data wordt onder andere gebruikt voor
het controleren van zonnepanelen,
voortgang bouwproject, isolatie van panden,
staat en onderhoud van panden, dakgoten en
daken. Zo leverenwij als eindproducten
onder andere hoog resolutiefoto’s en video’s,
thermische foto’s, orthomosaics, 3D
modellen en point clouds.

Veilig
Drones verzamelen veilig op een non-
destructievemanier data en op veilige
afstand van objecten.
Onze DJIM300 RTK heeft aan alle kanten
obstakel sensorenwaardoor botsingen
worden voorkomen. Daarnaast zijn de
belangrijke componenten zoals kompas,
GNSS, boardcomputer allemaal redundant
uitgevoerd. Dit betekent dat het falen van
een enkel component geen invloed heeft op
de verdere veiligheid van de vlucht.

Drones vliegen op accu’s en niet op fossiele
brandstof. Hiermeewordt het vliegen ook
veiliger en duurzamer.

Drones zijn veilig, wendbaar en breed
inzetbaar

Duurzaam
De ontwikkeling van drones en hun
mogelijkheden is altijd in volle gang. Deze
ontwikkelingen hebben allemaal met elkaar
gemeen om demensheid verder te helpen.
Hierbij valt te denken aan het vervoeren van
mensenmet een drone, een drone inzetten
om snel medicijnen naar een patiënt te
brengen of het bekende project van Amazon
om pakkettenmet drones af te leveren.
In alle gevallen helpen dronesmet een
duurzame groei van het bedrijf.

Drones dragen bij aan duurzame
toepassingen.

Efficiënt
Een drone kan zowel snel als langzaam
vliegen. Hierdoor kan snel naar eenmoeilijk
bereikbare locatie worden gevlogen en kan
daarna juist langzaam en exact
manoeuvreren om de juiste foto’s te maken.
Tijdens een vlucht worden vaak zowel
thermische als visuele foto’s gemaakt
waardoor je efficiënt tijdens een vlucht twee
soorten data verzamelt.
Voor het vliegenmet een drone zijn relatief
simpele voorbereidingen nodig. Zeker in
verhouding tot traditioneel inspecteren op
hoogte waar strenge ARBO en
veiligheidseisen voor gelden.

Drones zijn efficiënt en goedkoop inzetbaar.

Slim
Drones kunnenmeer dan alleen slim vliegen
op basis van voorgeprogrammeerde
vliegplannen. Tegenwoordig wordt de data
ook steeds slimmer verwerkt. Enkele foto’s
kunnen nogwel handmatig worden
nagekeken, maar bij inspectie van honderden
foto’s is het raadzaam om gebruik temaken
van slimme technieken.

Zomakenwij gebruik van slimme
dataverwerkingmet Artificial Intelligence.
De computer kan op een slimmewijze alle
foto’s analyseren en op basis van patronen
bepalen of er afwijkingen zijn en welke
afwijkingen dit zijn.
Zo worden slimme algoritmes ingezet om
data snel en efficiënt te verwerken.

Onze dienstverlening
Dronematica geeft bedrijven en
consumenten inzicht door veilig, efficiënt en
duurzaam data te verzamelenmet drones.
Het is ookmogelijk deze data voor u te
interpreteren.

Wij richten onsmet onze dienstverlening
primair op de zakelijke markt: dat reikt heel
ver van de bouwsector,
woningbouwcorporaties, makelaars,
verzekeraars, de energiesector tot de
agrarische sector en natuurbeheer.

Voor particulieren leverenwe opmaat
gesneden oplossingen voor het inspecteren
van zonnepanelen, panden en daken.

Sanne de Jong
Accountable manager en drone piloot
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Energiebranche
Dronematica beschikt over hoogwaardige
thermografische- en hoge resolutie camera ‘s
met daarbij de benodigde ontheffingen om
bijvoorbeeld over elektromagnetische
velden temogen vliegen.

Hierdoor zijn wij in staat om snel en accuraat
inzicht te geven in de kwaliteit van leidingen,
isolatoren en zendmasten op basis van de
warmteuitstraling. Visuele beschadigingen
worden doormiddel van de visuele camera
met hoge resolutie in kaart gebracht.

Dronematica voert ook inspecties uit aan
zonnepanelen.

Bouwondernemingen
Bouwondernemingen hebben behoefte aan
inzicht in de voortgang van een bouwproject.
Met regelmatige inspecties worden deze
chronologisch bewaard en geeft tijdens de
bouw en naderhand inzicht in de bouwfasen.
Hiermeewordt een stuk historie opgebouwd

Omdit inzicht te krijgen, helpt dronematica
u door het maken van een hoog resolutie
orthomosaic of 3Dmodellen.

Een orthomosaic staat ookwel bekend als
een 2D plattegrond en is vergelijkbaar met
Google maps. Deze wordt gemaakt door
tientallen tot honderden foto’s samen te
voegen tot een grote plattegrond. Het
detailniveau is vele malen groter dan Google
maps of satellietfoto’s en ook veel recenter.

Dankzij het grote detailniveau van een
ortomosaic worden deze gebruikt door
projectmanagers om de voortgang van hun
project te monitoren.

Vanuit een orthomosaic wordenmetingen
verricht. Vanuit een 3Dmodel worden ook
metingen en volume bepalingen verricht. Dit
is belangrijk om bijvoorbeeld de hoeveelheid
af te voeren puin te bepalen en de benodigde
vrachtwagens of tijd.

Verzamelde data wordt ook naadloos
verwerkt in bijvoorbeeld AutoCAD en
andere applicaties van Autodesk ter
ondersteuning van architectuur, engineering
en bouw.

Woningbouwcorporaties
Demeeste woningbouwcorporaties beheren
een gevarieerd bestand aan huurwoningen,
variërend van eengezinswoningen tot
appartementencomplexen en hoogbouw.

Door de inzet van drones kunnenwij snel en
efficiënt voor u in beeld brengen of er
behoefte is aan glasbewassing op hoogte of
dat er behoefte is aan onderhoud aan gevels,
daken en dakgoten na bijvoorbeeld een
zware storm.

Voor woningbouwcorporaties die ook
zonnepanelen hebben, gevenwij inzicht in
het rendement en de fysieke staat van deze
zonnepanelen. Zowordt veilig en efficient
het rendement hoog gehouden in
overeenstemmingmet de duurzame
gedachte.

Zonnepanelen
Een andere zeer veel gebruikte toepassing
van onze inspectievluchtenmet thermische
camera’s is gericht op de inspectie van
zonnepanelen.Wanneer u twijfelt over het
rendement van uw zonnepanelenpark of
schade door een storm, kunnenwij relatief
eenvoudig en snel de werking van de
zonnecollectoren in beeld brengen.

Tot op diode niveauworden afwijkingen
visueel zichtbaar gemaakt tijdens een
inspectie op radiometrische foto’s.

Door deze beeldenmet specialistische
software te analyseren, wordt snel en
efficiënt in kaart gebracht welke panelen
beschadigd zijn en in welkemate. Op deze
wijze weet u snel en exact waar eventuele
reparaties noodzakelijk zijn om uw
zonnepanelen weer optimaal te laten
renderen.

Onze vaste partners kunnen
geautomatiseerde verwerking via artificial
intelligence aanbieden voor
zonnepaneelparken.
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Thermisch beeld zonnepaneel met hotspots



Digital twins
Met behulp van onze drones, met
hoogresolutie camera’s en de achterliggende
technologie, zijn we
in staat om eenwaarheidsgetrouw 3-
dimensionaal beeld te creëren. Deze optie is
bijvoorbeeld interessant bij
projectontwikkeling en voor inspectie.

Dronematica is in staat het object als 3D
modellen in de natuurlijke omgeving te
projecteren, waardoor er een
waarheidsgetrouw beeld ontstaat.

Potentiële kopers en stakeholders krijgen
een goede indruk van het toekomstige pand
en inspecteurs kunnen nauwkeurig van
achter hun bureau het object inspecteren en
afwijkingen noteren.

Referentie
“Dronematica heeft voor BPD
panoramafoto’s gemaakt met een drone om
het uitzicht van de derde, vijfde en zevende
bouwlaag van een nieuwbouwpand
inzichtelijk te maken. Potentiële kopers
krijgen hiermee een goed beeld van het
uitzicht vanuit hun nieuwe appartement.

In dit geval was het pand niet toegankelijk
voor fotografen en potentiële kijkers.

Wij hebbenmet behulp van een drone foto's
gemaakt van het uitzicht en verwerkt tot een
panoramafoto van de derde, vijfde en
zevende bouwlaag.”

- BPDBouwfonds gebiedsontwikkeling

Natuurbeheer
Natuurbeheer organisaties kunnenwij op
diversemanieren bijstaan zoals: tellingen
van dieren, opslagbepaling, gewasbepaling,
lokaliseren eieren en nesten.

Op basis van GNSSworden deze tot op
enkele centimeters nauwkeurig in kaart
gebracht. Bij dergelijke zoekacties makenwe
gebruik van onze thermische camera in
combinatie met de visuele camera.

Real-time sporenwij ook eenvoudig jonge
reekalfjes op zodat dezemeteen in veiligheid
worden gebracht en de boer verder kanmet
zijn maai werkzaamheden.

Dronematica kan ook vanuit de lucht de
gezondheid van bossen en gewassen in kaart
brengen. Op basis hiervanworden
beslissingen ondersteundmet visuele data.

Dronematica denkt mee bij uw vragen als
natuurbeheerder.

Assetmanagement
Het inspecteren van objecten zoals panden,
bruggen, windturbines en zonnepanelen zal
altijd nodig blijven. Juist daarom is het veilig,
efficiënt, duurzaam en slim inspecteren de
manier om je te onderscheiden van de
concurrent of de kosten laag te houden.

Rijkswaterstaat gebruikt regelmatig drones
voor het inspecteren van hun assets. In een
relatief kort tijdsbestek wordt een brugmet
duizenden foto’s met een hoge resolutie in
kaart gebracht. Vanaf het 3Dmodel worden
alle afwijkingen benoemd en kan gericht
onderhoudworden uitgevoerd.

Tegenwoordig is het gebruik van Artificial
Intelligence demanier om grote
hoeveelheden data nauwkeurig te
verwerken. Slimme algoritmen bepalen
afwijkingen en deze worden door
inspecteurs nader bekeken. Door het
gebruik van drones en slimme verwerking,
kunt u sneller, veiliger en nauwkeurig assets
inspecteren.
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Close-up van inspectie van de Wierdensebrug Thermisch beeld Grutto eieren



Contact
Heeft u vragen naar aanleiding van deze brochure
of wilt u meer informatie over Dronematica
enwat wij voor u kunnen betekenen?

Bel met +31 (0)6-25210128 of mail naar
sanne@dronematica.nl.

Bekijk ook demogelijkheden op onze website:
https:/dronematica.nl/

Dronematica is ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer: 08094886.

Dronematica vliegt onder ROC 157/2021 afgegeven door
de Inspectie voor Leefomgeving en Transport.
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