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EEN DRONE VOOR BRONCKHORST E.O.    

Jaarlijks wordt een ontelbaar aantal dieren slachtoffers van werkzaamheden in het 

buitengebied zoals maaien van gras en ruigte langs bermen en weilanden. Daaronder zijn 

reekalfjes maar ook nesten met vogels. 

Dit is deels te voorkomen door vooraf de te bewerken percelen af te zoeken 

en  beschermende maatregelen te treffen. Het werk gebeurt door vrijwilligers en 

professionals die zijn geïnformeerd door de opdrachtgever over wanneer de 

werkzaamheden gaan plaatsvinden. Dat kost erg veel tijd en gaat lang niet altijd goed.   

Kenniscentrum Reeën (KCR)  maakt zich sinds 2008 sterk om slachtoffers van maaien te 

voorkomen. Onderdeel van haar doel is het aanschaffen en gebruiken van een Drone 

rondom Vorden. 

Sinds enkele jaren zijn er warmtesensoren beschikbaar die onder een drone kunnen 

hangen. Systematisch vliegt de drone over het perceel en spoort warme plekken op zoals 

dieren en nesten.    

Inmiddels wordt hard gewerkt om de kennis op te doen om de hulp met een drone te 

kunnen en mogen bieden. Een erkend drone-team is voor KCR namelijk een combinatie 

van gecertificeerde vliegers voor professionele doelen met de juiste middelen. 

De hulp die een drone-team kan leveren is een vlucht uitvoeren. Zo’n vlucht bestaat uit: 

• Vlucht voorbereiden 

• Vluchtplan/missie maken 

• Wel of niet vliegen en opsporen   

Het doel van dit project is om voor maart 2019 minimaal één drone-team beschikbaar te 

krijgen en wel in de omgeving van Vorden. 
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Een drone-team bestaat uit: 

• Een duidelijke werkwijze 

• Ten minste één vaardige dronevlieger 

• één geregistreerde drone 

• één verzekering van drone-team 

• communicatiemiddelen    

De totale onkosten worden geraamd op € 10.000,- in drie jaar met een eerste investering 

van € 5.000. Dat kan nog oplopen als het project gewaardeerd en succesvol wordt. 

Waardoor er meerdere drone-teams nodig zijn om aan de vraag te voldoen of waardoor de 

eisen aan de drone of sensor hoger worden.   

Om dit doel te bereiken stelt KCR haar bestaande organisatie, netwerk, kennis en 

communicatiemiddelen beschikbaar en verzorgd zij: 

• Advies rond inzet voor drone voor het doel en het gebied 

• Signaleren, stimuleren en eventueel coördineren van verbeteringen 

• Verbinden van vraag en aanbod 

En hoopt zij op financiële steun door: 

• Doel gerichte donaties/ giften 

• Onkosten vergoedingen voor de vluchten  

Het beoogde eindresultaat voor KCR is een stabiele organisatie van één of meer drone-

teams die over langere tijd slachtoffers onder wilde dieren proberen te voorkomen.  

Als beoogde gebruikers van het drone-team zijn te onderscheiden:  

• Groenbeheerders zoals: 

o Natuurbeschermingsorganisaties;  

(Gemeente, Waterschap, Provincie, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, 

Faunabeheereenheid, Wildbeheereenheid) 

o Particuliere buiten plaatsen 

o Loonwerkers 

o Boeren 

o Agrarisch natuurbeheerders 

o Toezichthouders 

o Weide- en akkervogelbeschermers 

o Jagers 

o Vissers 

Natuurlijk zijn ook alle bewoners en bezoekers van onze gebieden, gebruikers die van de 

beschermde dieren genieten. 
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Wij vragen daarom van u een bijdrage om dit project te realiseren. U kunt een bedrag 

storten op bankrekeningnummer NL88 RBRB 0706 6041 64 o.v.v. Een drone voor 

Bronckhorst eo  

Alvast hartelijk dank  

Projectteam drone voor Vorden e.o. 

Bestaande uit:  

Klaas Bakker, Herzo van der Wal, Paulien Diseraad, Willem van Lulofs Umbgrove 

Meer informatie over dit project kunt u krijgen door contact op te nemen met één van de 

teamleden en via www.over-reeen.nl/doel/natuurdrones, contactpersoon: Herzo van der 

Wal, bestuur@kenniscentrum-reeen.nl, tel. 0575-556717 

 


