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GRENSOVERSCHRIJDEND werken 
aan veiligheid op zee

Veiligheid is een complexe zaak. Er zijn vele - vaak gespecialiseerde - organisaties 

bij betrokken, elk met zijn eigen perspectief. Als je deze standpunten combineert, 

kan dat leiden tot onverwachte partnerschappen en oplossingen. Ik steun dan 

ook elke samenwerking tussen verschillende partijen en nodig hen uit in actie 

te komen. 

Regionale teams leggen de basis voor succesvolle rampenbestrijding. Een van 

mijn verantwoordelijkheden als Minister van Veiligheid en Justitie is om de 

veiligheidsregio’s volledig de vrije hand te geven en hen de gelegenheid te 

bieden om samen te werken - en hierover in mijn eigen land verantwoording af 

te leggen. Hun sterke punten worden verder versterkt door grensoverschrijdende 

samenwerking met gelijksoortige teams in buurlanden. Grensoverschrijdende 

samenwerking gaat over delen. We delen onze kennis, ervaring en apparatuur 

om onze burgers te beschermen. Het zou niet moeten uitmaken welk land hulp 

biedt - alleen dát deze geboden wordt - en wel zo snel mogelijk en met zo min 

mogelijk bureaucratische rompslomp. 

De cluster van Interreg IV A 2 Zeeën, BERISUAS, voldoet hier volledig aan. Het 

delen van kennis over en ervaring met de inzet van drones om de veiligheid op zee 

te bevorderen, zal ongetwijfeld leiden tot een betere en gerichtere hulpverlening. 

Daarbij zullen de ontwikkelde methoden nieuwe ideeën en oplossingen triggeren 

om de levensreddende hulpdiensten verbeteren. 

Drones vormen een relatief nieuw fenomeen. Het Wetenschappelijk Onderzoek- 

en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie 

onderzoekt de implicaties van de inzet van drones om verstandige beleidsvorming 

mogelijk te maken. Het WODC heeft verschillende typen drones en hun technische 

mogelijkheden in kaart gebracht. Dit onderzoek is in november van dit jaar 

afgerond. De resultaten zullen een boost geven aan het werk van BERISUAS.

Ivo Opstelten

Minister van Veiligheid en Justitie

Ivo Opstelten
Minister van Veiligheid en Justitie

November 2014

VOORWOORD
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BERISUAS brengt 3i en 
MIRG-EU samen
De projecten 3i en MIRG-EU zijn deze 

uitdaging aangegaan en vormen samen 

de cluster BERISUAS. BERISUAS is een 

acroniem van BEtter Response and 

Improved Safety through Unmanned 

Aircraft Systems. Het project 3i 

stimuleert het gebruik van onbemande 

vliegtuigen, UAV’s, in een maritieme 

omgeving. De projectpartners hebben 

een prototype UAV ontwikkeld dat 

ingezet kan worden door bijvoorbeeld 

de politie, havenautoriteiten en 

milieuorganisaties om bewegingen 

en activiteiten van schepen in het 

Kanaal en het zuidelijke deel van 

de Noordzee te monitoren. En met 

specifieke apparatuur kunnen deze 

UAV’s nog veel meer bereiken, 

zoals temperatuurmetingen en de 

detectie van chemische stoffen in de 

omgeving. Dergelijke mogelijkheden 

zijn interessant voor brandweerlieden 

die zich richten op incidenten aan 

boord van schepen. 

En dat is precies in het straatje van 

MIRG-EU. MIRG staat voor Maritime 

Incident Response Groups: uitstekend 

getrainde en volledig uitgeruste 

brandweerteams die klaarstaan om 

uitgevlogen te worden naar een 

schip in nood in de wateren van 

het 2 Zeeëngebied. Het kunnen 

zeer gevaarlijke situaties zijn die 

zij trotseren; om veilig en effectief 

te kunnen werken, moeten de 

teams dan ook een uitgebreide 

risicobeoordeling uitvoeren en een 

efficiënt bestrijdingsplan opstellen. 

Daarvoor hebben zij zo veel mogelijk 

informatie over de situatie nodig - en 

snel. UAV’s kunnen veel problemen 

waar MIRG’s voor gesteld worden, het 

hoofd bieden.

Beslist niet saai
Brian Tice veronderstelde in de jaren 

negentig in zijn publicatie “Unmanned 

Aerial Vehicles” dat: “UAV’s gebruikt 

dienen te worden voor missies die 

saai, vies of gevaarlijk zijn”. En 

hoewel een UAV in dergelijke situaties 

geschikter kan zijn dan een bemand 

vliegtuig, is de missie van een drone 

vaak verre van saai. Drones worden 

voor vele toepassingen ingezet, van 

liefhebberij tot militaire doeleinden, 

en van het serveren van een biertje 

tot het bestrijden van calamiteiten in 

drukke vaarwegen op zee. Guido de 

Croon van de TU Delft zegt dan ook: 

“UAV’s zijn functioneel, vriendelijk en 

fun!”

HOOFDSTUK  1 
ONBEMANDE VLIEGTUIGEN 

KUNNEN PROBLEMEN MIRG 

HELPEN OPLOSSEN 

Het Interreg IV A 2 Zeeën Programma heeft vele verschillende projecten geïnitieerd. 
Elk met zijn eigen doelstellingen, waarbij de partners er hard aan werken om de te verwachten 
resultaten binnen de levensduur van het project te bereiken. Vaak is er weinig tijd om aan-
dacht te besteden aan zaken die buiten het project vallen; als gevolg daarvan worden voor 
de hand liggende of eenvoudige oplossingen soms over het hoofd gezien. Het 2 Zeeën 
Programma daagt projectleiders uit om verder te kijken dan de scope van hun werk en om 
onverwachte samenwerkingsverbanden met andere projecten op te zetten waarbij kennis en 
ervaring uitgewisseld en uitgebreid worden. Dit is de sleutel om projecten naar een hoger 
niveau te tillen.
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Ogen, oren en neuzen
Om een geschikte UAV voor MIRG te 

bouwen, is het noodzakelijk om precies 

te weten aan welke informatie de 

teams behoefte hebben; bijvoorbeeld 

of giftige dampen worden uitgestoten, 

of er mensen overboord geslagen 

zijn, en wat de aard is van mogelijke 

lekkages. Een onbemand vliegtuig 

dient daartoe uitgerust te zijn met ogen, 

oren en neuzen – oftewel camera’s, 

hittesensoren en gassensoren. Jeroen 

Zonnevijlle, Project Manager bij MIRG-

EU: “Hoe meer informatie wij tot onze 

beschikking hebben, hoe beter wij 

een risicobeoordeling kunnen maken. 

Op die manier hoeven we geen 

mensen onvoorbereid naar gevaarlijke 

situaties uit te zenden. En ook weten 

zij precies welke uitrusting zij mee 

moeten nemen. Immers, de ruimte 

in een helikopter is beperkt en hoe 

efficiënter wij te werk kunnen gaan, 

hoe beter.” 

BERISUAS clusterpartners 
in het kort
BERISUAS verenigt MIRG-EU en 3i, 

twee unieke projecten die elkaar 

vinden in hun veiligheidsdoelstellingen. 

Doel MIRG-EU is: ‘contain 
& maintain’
De bestrijding van een brand aan 

boord van een schip na een maritiem 

ongeval vereist specifieke kennis en 

vaardigheden van de hulpverleners. 

In sommige landen worden reguliere 

brandweerlieden ingezet om 

dergelijke branden te bestrijden. Zij 

missen echter de specifieke kennis, 

vaardigheden en uitrusting om 

werkelijk effectief te kunnen zijn. 

Met als gevolg dat bemanningsleden 

en passagiers misschien op volle zee 

geëvacueerd moeten worden - een 

procedure die op zich ook weer risico’s 

met zich meebrengt. 

Een Maritime Incident Response 

Group, MIRG, zorgt ervoor dat 

problemen aan boord, zoals een brand 

of een incident met chemicaliën, 

opgelost worden. Brandweerkorpsen 

uit Nederland, België, Frankrijk en 

Engeland werken samen in MIRG-

EU. Hun primaire missie is ‘contain 

& maintain’. Dit houdt in dat een 

brand tot veilige proporties wordt 

teruggebracht (‘contain’), waarna 

het schip naar een haven wordt 

begeleid voor verdere afhandeling 

van het incident. Daarbij hoeven de 

bemanningsleden en de passagiers 

niet op volle zee geëvacueerd te 

worden, blijven de milieueffecten 

beperkt, worden de vaarwegen zo snel 

mogelijk weer vrijgegeven, en blijft 

het schip behouden (maintain).

Samenwerking en leren van elkaar 

vormen de kernpunten van dit project. 

Elk partnerland vormt een eigen, 

compleet MIRG-team, bestaande uit 

36 personen. “Een lid van MIRG moet 

een aantal belangrijke eigenschappen 

bezitten,” legt projectleider Jeroen 

Zonnevijlle van Veiligheidsregio 

Zeeland uit. “Naast het hebben 

van de juiste training en ervaring, 

moeten zij snel van begrip zijn, 

uitstekende teamspelers zijn, 

zeer gemotiveerd zijn, een groot 

probleemoplossend vermogen 

te hebben, en niet bang zijn 

om verantwoordelijkheden op 

zich te nemen.” De belangrijkste 

eigenschappen zijn teamgeest en niet 

bang zijn. 

Vier landen, één standaard 
procedure
De MIRG’s van de vier partnerlanden 

hebben een standaard operationele 

procedure ontwikkeld, met 

een bijbehorend trainings- en 

oefeningsprogramma. Verder hebben 

ze ervoor gezorgd dat de uitrusting 

van de teams overeenkomt. Er zijn 

verschillende trainingssessies met 

levensechte operaties georganiseerd, 

zoals een helikopter-ophijstraining, 

zowel bij daglicht als bij nacht. Tijdens 

deze belangrijke oefeningen leren 

de deelnemers om samen te werken 

en verschillende levensreddende 

technieken toe te passen.

Door dezelfde trainingsschema’s en 

-procedures te gebruiken, kunnen de 

teams hun werk naadloos aan elkaar 

overdragen, indien nodig. Zonnevijlle: 

“Het is een bijzonder prettige ervaring 

om samen te werken met anderen 

uit het 2 Zeeëngebied. We leren van 

elkaars ervaringen en kunnen beter 

en efficiënter gebruik maken van de 

geboden middelen. Het project is 

afgesloten met een grootscheepse 

oefening aan boord van de DFDS 

Princess Seaways, waar alle teams 

werden ingezet. We zijn er klaar voor!”

Meer informatie: www.mirg.euu

3i komt met geschikte UAV
In het project 3i werken diverse 

wetenschappelijke en specialistische 

organisaties, zoals universiteiten, 

scholen, het MKB en economische 

ontwikkelingsbureaus, samen met 

organisaties uit de publieke sector, zoals 
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politie, havens, brandweerkorpsen en 

eerstehulpverleners, aan onderzoek 

en ontwikkeling voor een gezamenlijk 

prototype van een UAV en om samen 

tests en demonstraties uit te voeren.

3i staat voor:
Integrated Coastal Zone Management 

via Increased situational awareness 

through Innovations on Unmanned 

Aircraft Systems

De partners in het project stimuleren 

het gebruik van UAV’s in de maritieme 

omgeving. Immers, er bestaat geen 

beter overzicht van een ramp op zee 

dan het overzicht dat van bovenaf 

wordt geboden - door een onbemand 

vliegtuig. In 3i werken partners uit 

Engeland, Frankrijk en Nederland 

samen aan het onderzoek naar UAV’s 

voor maritieme toepassingen. Het 

resulterende platform kan goed door 

MIRG-EU gebruikt worden, aldus 3i.  

De helikopter vliegt enkele honderden meters boven het schip, tegen de 

wind in, terwijl de leden van een MIRG-team naar het dek afdalen.

Drukke haven aan 
drukbevaren zee

Een van de partners in het pro-

ject MIRG-EU is Brandweer 

Gent. Samen met de brandweer-

korpsen van Antwerpen en Bev-

eren vormen zij de Belgische 

MIRG. Didier de Wulf, directeur 

administratie bij Brandweer 

Gent legt uit waarom zij deelne-

men aan het project; “Gent is 

een belangrijke haven in het 2 

Zeeëngebied. Dit gebied wordt 

steeds drukker, en de schepen 

worden steeds groter en snel-

ler. Daarbij grenst onze stad aan 

een belangrijk industriegebied. 

Vele schepen leggen aan in onze 

drukke haven om hun ladingen 

naar het achterland te laten ver-

voeren. De ISPS-Code, waaraan 

schepen moeten voldoen, is een 

bekend feit. Echter, wanneer er 

zich aan boord een ramp voor-

doet, komen vele verschillende 

zaken aan de orde. Een schip 

in nood is heel iets anders dan 

een brand in een gebouw. Er 

bestaat bijvoorbeeld altijd een 

reëel gevaar dat er gevaarlijke 

stoffen vrijkomen die schadelijk 

zijn voor het milieu.”

Ook de fysiologie van een schip 

is heel anders. De scherpe, 

stalen bodem en het grote ruim 

brengen hun eigen problemen 

met zich mee. “Onze missie is 

om mensen te redden terwijl de 

veiligheid van onze eigen man-

nen en vrouwen niet in gevaar 

wordt gebracht. Als brandweer-

korps hebben wij slechts be-

perkt ervaring met schepen. 

Om die reden hebben wij vier 

jaar geleden besloten om ons, in 

navolging van teams uit Enge-

land, Nederland en Frankrijk, 

aan te sluiten bij MIRG. Samen 

met hen hebben wij een proce-

dure ontwikkeld voor schepen in 

nood. Dit Europese project heb-

ben we van de grond af opge-

bouwd, wat voor alle partijen 

een voordeel bleek. Zo konden 

wij gezamenlijk inkopen doen, 

bijvoorbeeld van persoonlijke 

beschermingsmiddelen en an-

dere uitrusting. Deze middel-

en moeten aan strenge eisen 

voldoen en kwaliteit is belangri-

jk. Dankzij onze samenwerking 

konden wij de juiste materialen 

aanschaffen.”
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Type: onbemand vliegtuig, dubbele motor, op afstand bediend 
Vleugelwijdte: 3,74 meter
Gewicht: 20 kg, exclusief brandstof en nuttige last
Maximale nuttige last: 5 kg, exclusief brandstof
Maximale snelheid: 148 km/u
Kruissnelheid: 94 km/u
Uithoudingsvermogen in de lucht: 2,75 uur

De UAV in actie
Het ontmantelde vliegtuig kan met 

een busje naar de gewenste locatie 

worden vervoerd, waar het binnen 

luttele minuten in elkaar wordt gezet. 

Het busje, dat hier speciaal voor is 

ingericht, dient ook als grondstation 

voor de bediening op afstand van 

het vliegtuig. Ook wordt hier tijdens 

de vlucht informatie ontvangen, 

bijvoorbeeld door middel van video- 

en andere beelden.

Meer informatie: www.2seas-uav.com

Kenmerken van de UAV
De UAV die voor MIRG is ontwikkeld 

heeft een skelet gemaakt van 

sterk en lichtgewicht koolstofvezel. 

Het centrale deel van de vleugel 

bevat vijf liter brandstof en biedt 

ook het bevestigingspunt voor de 

uitwisselbare nuttige last, zoals 

3i komt met geschikt onbemand 

vliegtuig

Geen beter overzicht van een ramp op zee dan het overzicht van bovenaf – geboden door een onbemand vliegtuig

camera’s en sensoren. De UAV heeft 

twee tweetaktmotoren van 28 cc, 

met 3,35 PK en 8000 omwentelingen 

per minuut. Mocht een van de 

motoren uitvallen, dan kan het 

vliegtuig op de andere motor naar 

de basis terugkeren. De vrijhangende 

motorgondel, de brandstoftank, alsook 

de overige cruciale onderdelen zijn 

vervaardigd uit laser-gesinterde nylon, 

een hoogwaardig en sterk materiaal 

dat bestand is tegen chemicaliën 

en langdurige blootstelling aan UV-

straling.

Doel van deze publicatie
De partners van de cluster BERISUAS 

hebben een jaar lang samengewerkt. 

In deze periode hebben zij een 

realistisch scenario ontwikkeld dat 

de problemen waar MIRG op zee 

mee te kampen kan krijgen in beeld 

brengt. Verschillende oplossingen 
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Allereerst: het 2 Zeeëngebied is 

berucht om zijn drukke vaarwegen, 

met een groot risico voor incidenten 

en ongelukken. In dit hoofdstuk 

bieden we inzicht in wat MIRG kan 

betekenen. De focus ligt op het 

werk van de MIRG-teams. Er is een 

realistisch scenario ontwikkeld om 

met gebruik van UAV’s zijn besproken 

en on derzocht, alsook de mogelijke 

implementatie daarvan. Met deze 

publicatie wil de cluster BERISUAS 

ervaringen delen en stakeholders en 

de gemeenschap in het 2 Zeeëngebied 

informeren over de ontwikkelingen en 

de uitdagingen waarvoor de cluster 

zich gesteld ziet bij de verdere 

ontwikkeling van dit concept.

Glossary

3i systeem Een systeem ontwikkeld door 3i (zie 
Verklarende woordenlijst)

AAR Autonomous Aerial Robot

Drone Deze term is gebaseerd op het zoemende 
geluid van een dar, in het Engels 'drone' 
genaamd. Oorspronkelijk een term uit 
de luchtmacht, ter aanduiding van een 
onbemand vliegtuig dat in oefeningen als 
vliegend doel uitgeschakeld moest worden. 
Tegenwoordig maakt de International Civil 
Aviation Organisation (ICAO) gebruik van de 
term RPAS, terwijl ‘drone’ meestal gebruikt 
wordt voor de hobby-versies

MAV Micro Air Vehicle

Microcopter

Quadrocopter

RPA Remotely Piloted Aircraft

RPAS Remotely Piloted Aircraft System

RUAV Rotor UAV

SUAS Small Unmanned Aircraft System

UAS Unmanned Aircraft System

UAV Unmanned Air Vehicle

Technologen 
gruwen van de 
term ‘drone’

Drones, UAV’s en 
andere synoniemen
Er bestaan vele termen voor 

onbemande vliegtuigen, 

oftewel UAV’s. Het woord 

drone wordt vaak gebruikt. En 

hoewel technologen gruwen 

van deze term, wordt hij in de 

wandelgangen en in de media 

vaak gebruikt. We hebben dit 

woord dan ook niet honderd 

procent gemeden, maar her en 

der in deze publicatie toegepast, 

waar ons dit van toepassing 

leek. Op de volgende pagina 

vindt u een lijst met synoniemen 

van de term ‘drone’. Naar welke 

term gaat uw voorkeur uit?

de mogelijke problemen op zee in 

kaart te brengen. Het is geen worst-

case-scenario, maar betreft een 

incident zoals dat elk jaar ergens 

in de wereld wel eens plaatsvindt. 

Wanneer de problemen helder zijn, 

worden de oplossingen die UAV’s 

kunnen bieden en de obstakels die 

nog genomen moeten worden om de 

nieuwe technieken te implementeren,

beschreven. Tot slot werpen we een 

blik op de toekomst, waarbij de UAV’s 

die voor MIRG zijn ontwikkeld de 

eerste stap vormen naar een geheel 

nieuwe wereld.



De MSC Flaminia op 14 juni 2012
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55 branden en explosies
Het 2 Zeeëngebied, bestaande uit Het 

Kanaal en het zuidelijke deel van de 

Noordzee, is een van de drukst bevaren 

wateren ter wereld. Dankzij radar 

en moderne communicatiemiddelen 

wordt de zeevaart veilig door deze 

wateren geloodst. Veel schepen 

hebben gevaarlijke ladingen en 

wanneer deze in zee terechtkomen, 

kan dit noodlottige gevolgen hebben 

voor het milieu, het onderwaterleven, 

en de kustgebieden van Engeland, 

Frankrijk, België en Nederland.

Bovendien hebben schepen het Nauw 

van Calais passeren last van sterke 

getijdestromingen, zandbanken, 

klippen en de enorme hoeveelheid 

kruisend verkeer. Een groot deel 

van dit verkeer bestaat uit snelle 

veerboten die wel 2400 passagiers 

kunnen vervoeren. Dit bijzonder 

drukke vaargebied brengt vele risico’s 

met zich mee.

Incidenten zoals in het scenario 

hierboven beschreven, kunnen zeer 

wel voorkomen in de drukke wateren 

van het 2 Zeeëngebied. Volgens 

risicoanalyses uitgevoerd in 2007 

en 2010 vinden er elk jaar zo’n 55 

ongevallen met brand of explosies 

plaats in de wateren van de Atlantische 

Oceaan en de Noordzee, waartoe het 

2 Zeeëngebied behoort. Of een schip 

kan stranden, zinken, of een aanvaring 

hebben met een ander schip. Alles bij 

elkaar vinden er elk jaar gemiddeld 

450 incidenten plaats in dit gebied. 

HOOFDSTUK  2

 REDDERS IN 

NOOD…

“De brand woedt intens en de brandbestrijding aan boord schiet hopeloos te kort. Ondanks 
recente rampoefeningen raakt de bemanning aan boord van de grote zeetanker, met aan 
boord diverse gevaarlijke chemische stoffen, in paniek. Hun toch al karige Engelse woorden-
schat verdwijnt als sneeuw voor de zon en men rent doelloos rond onder het uitstoten 
van hulpgeroep in diverse talen. Een diepzwart rookgordijn ontwikkelt zich. De zon wordt 
erdoor verduisterd en het gedesoriënteerde schip dobbert doelloos op de golven. Er zijn 
zelfs mensen die in paniek overboord springen, in een wanhopige poging om aan de 
vlammen en de giftige dampen te ontsnappen. En zij hebben nog geluk. Sommigen kunnen 
helemaal niet weg…”
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het schip het MRCC (Maritime Rescue 

Coordination Centre) om de hulp in te 

roepen van een MIRG, een maritime 

incident response group.

Protocol
Volgens een protocol stelt de MRCC 

een aantal vragen om informatie 

te verzamelen over het schip, 

de bemanning, de lading, en het 

betreffende incident. De locatie, zoals 

geregistreerd door het automatische 

identificatiesysteem AIS, wordt 

gecheckt. Op basis van de informatie 

verkregen door middel van dit protocol 

Hoe MIRG optreedt als 
redder in nood
Een brand aan boord van een zeeschip 

is altijd een afschuwelijke ervaring. Als 

het een kleinschalige brand betreft, 

kan deze over het algemeen snel door 

de bemanningsleden worden geblust. 

Immers, zij zijn getraind om hun eigen 

veiligheid en die van de passagiers 

te waarborgen en apparatuur te 

beschermen. Wanneer de brand 

echter niet door de bemanning in 

bedwang gehouden kan worden, 

wordt het een heel ander verhaal. In 

dat geval waarschuwt de kapitein van 

Een bijkomend risico wordt gevormd 

door de mogelijke lekkage van 

gevaarlijke stoffen, waaronder 

giftige dampen, nucleaire straling of 

biochemische verbindingen. Recente 

voorbeelden van incidenten in het 2 

Zeeëngebied zijn de MOL Comfort, 

die op 17 juni 2013 in tweeën brak en 

zonk, en de MSC Flaminia, waar op 14 

juni 2012 explosies plaatsvonden en 

brand uitbrak. Op 28 december 2013 

brak er brand uit op de DFDS ferry 

King Seaways. 

Maritiem verkeer in het 2 Zeeëngebied – het 2 Zeeëngebied is een van de drukst bevaren waterwegen in de wereld. 

Gedurende een gemiddeld etmaal vinden hier meer dan 500 scheepsbewegingen plaats, in alle richtingen.

Brand op het cruiseschip MS Calypso – voorbeeld van een succesvolle 

‘Contain & Maintain’-interventie door MIRG-EU

Kent heeft een van de langste 

kustlijnen van alle Engelse graaf-

schappen. Sinds de jaren tachtig 

heeft het brandweerkorps Kent 

Fire & Rescue Service bij ern-

stige incidenten hulp geboden, 

zoals bij de Herald of Free Enter-

prise en de Ever Decent. Na het 

project ‘Sea of Change’, van de 

kustwacht Maritime and Coast-

guard Agency, werd in 2007 de 

Britse MIRG opgezet. Sindsdien 

heeft MIRG UK hulp geboden bij 

diverse incidenten, waaronder 

de MV Calypso, Commodore 

Clipper en Yeoman Bontrup.
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zal de dienstdoende officier contact 

opnemen met de meldkamer van de 

dichtstbijzijnde MIRG. Vervolgens 

wordt een eerste risicobeoordeling 

gemaakt. In de meeste gevallen wordt 

een helikopter uitgezonden, met 

voldoende bemanning en apparatuur 

om de meeste incidenten succesvol 

te bestrijden. Er kunnen echter geen 

specifieke maatregelen getroffen 

worden, eenvoudigweg omdat de 

ruimte in een helikopter beperkt is. 

Het duurt gemiddeld één tot anderhalf 

uur voordat de helikopter aankomt op 

de plaats waar de leden van het MIRG-

team opgepikt worden. Intussen 

maken zij zichzelf en hun uitrusting 

gereed. Zodra zij de heliport verlaten, 

waarschuwt het MRCC de kapitein 

van het schip in nood dat het team 

onderweg is.

Informatie redt levens
Voor de leden van een MIRG-team is het 

van groot belang dat zij precies weten 

wat hen te wachten staat wanneer 

zij naar een schip in nood worden 

vervoerd. Allereerst moeten zij weten 

of zij het schip veilig kunnen bereiken. 

Hoe heet is de brandhaard? Worden 

er chemische stoffen uitgestoten? Wat 

zijn de weersomstandigheden? Ten 

tweede moeten de brandweerlieden 

op de hoogte zijn van de aard van het 

incident en wat zij aan boord precies 

moeten bestrijden, zodat zij de juiste 

apparatuur en uitrusting meenemen. 

Maritime Rescue Coordination Centre

de exacte coördinaten verstrekken. 

Daardoor is de risicobeoordeling een 

stuk accurater en kan het team en de 

apparatuur efficiënter ingezet worden. 

De coördinatoren aan wal worden 

zorgvuldig op de hoogte gehouden, 

omdat de gegevens rechtstreeks 

vanuit de UAV door middel van live 

streams of infraroodbeelden worden 

overgebracht. Dergelijke onbemande 

vliegtuigen kunnen MIRG enorme 

toegevoegde waarde bieden, daar 

gegevens verzameld worden zonder 

dat er extra levens op het spel worden 

gezet. Daarbij kan snel en gericht 

actie ondernomen worden. Een 

brand of andere calamiteit is sneller 

onder controle en verdere schade 

aan het schip en de omgeving wordt 

voorkomen. Tot slot doet een UAV zijn 

werk op kosteneffectieve wijze. 

De voordelen van 
onbemande vliegtuigen
BERISUAS heeft een aantal voordelen 

op een rij gezet. Ten eerste biedt 

een UAV vroegtijdig overzicht van de 

rampplek en geeft daarbij essentiële 

informatie over gevaarlijke situaties 

En deze informatie hebben zij 

snel nodig. Veel kan ingevuld 

worden door de kapitein of door 

de bemanningsleden van bemande 

verkenningsvluchten. Maar er blijft 

een hoop giswerk over.

Hoe UAV’s kunnen helpen
Wanneer onbemande vliegtuigen 

ingezet worden, zal dit MIRG op veel 

fronten ten goede komen. UAV’s 

kunnen uitgerust worden met veel 

verschillende sensoren en camera’s 

die live beelden van de ramp door 

kunnen geven, rookmonsters 

analyseren, en gegevens over 

stabiliteit, weersomstandigheden en 

Zorg dat je de juiste apparatuur en 

uitrusting meeneemt
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- Snelle risicobeoordeling en 

situationele rapportages, dus snelle 

inzet MIRG-teams

- Onafhankelijk van officiële 

luchthavens en dus van reguliere 

vluchten

- Kan dichtbij opstijgen; zelfs vanaf 

een schip in de buurt

- Langdurige beschikbaarheid ter 

plaatse, afhankelijk van de techniek

• Een UAV wordt op afstand 

bediend en is daardoor veilig 

voor de operators

- Het vliegtuig kan door rookpluimen 

vliegen die mogelijk gevaarlijke 

stoffen bevatten, en monsters 

nemen zonder de gezondheid van 

piloten in gevaar te brengen

- Niet afhankelijk van een minimaal 

aantal bemanningsleden

- Andere piloten kunnen tijdens 

de vlucht van de UAV de controle 

overnemen

- De verstuurde informatie is 

nauwkeurig en gebaseerd op 

feitelijke beelden en gemeten 

waarden

• Een UAV bespaart geld

- De kosten van het platform 

worden geraamd op 40.000 euro

- Bedrijfskosten 250 euro per uur

• Een UAV kan voor vele 

toepassingen worden ingezet

waar MIRG op in kan springen. De 

UAV kan door een rookpluim vliegen 

waar mogelijk hoge concentraties 

gevaarlijke stoffen in zitten en 

monsters nemen zonder dat de 

gezondheid van de operators in gevaar 

wordt gebracht. In de toekomst 

kunnen monsters wellicht aan boord 

van de UAV zelf geanalyseerd worden.

Hoe vaker een UAV 
wordt ingezet, hoe kosten-
effectiever
Uit de kosten- en batenanalyse is 

gebleken dat de inzet van UAV’s 

duurder is dan eerst werd gedacht. 

Daarbij adviseert Schumann om er 

een paar van in te zetten om optimale 

resultaten te verkrijgen. “Het is 

kosteneffectief om een aantal UAV’s 

aan te schaffen,” legt Schumann uit. 

“Met name als zij ook ingezet worden 

voor andere toepassingen naast de 

bestrijding van rampen op zee.” Eén 

UAV kost rond de veertigduizend euro. 

Een stuk minder dan een helikopter, 

terwijl ook de operationele kosten 

lager liggen: zo’n 250 euro per uur, 

tegenover 4 à 5000 euro per uur 

voor een helikopter. “We hebben 

aangetoond dat een UAV zichzelf na 

drie of vier maal uitzenden naar een 

ramp op zee heeft terugverdiend. 

Terwijl de waarde van geredde levens 

en de voorkomen schade aan materiaal 

en milieu uiteraard onschatbaar is.”

De voordelen van een UAV bij inzet voor 
MIRG

Een bemande helikopter kost tussen 

de 4000 en 5000 Euro per uur.

• Een UAV is relatief geruisloos 

en werkt effectief op elke 

toegestane hoogte (tot 400 ft.)

- Onmiddellijk en accuraat overzicht 

van de situatie – op afstand bediend 

geheel volgens de wensen van de 

operator

- Camera’s verzamelen en 

versturen gedetailleerde informatie 

over het incident, zowel van nabij 

als van een afstand

- De UAV kan, nadat het 

reddingsteam door de helikopter 

is afgezet, in de buurt van de 

rampplek blijven zweven

• Een UAV heeft veel voordelen 

ten opzichte van een bemande 

helikopter

- Er worden geen extra levens in de 

waagschaal gesteld, daar de UAV 

op afstand wordt bediend

- Geen grote verstoringen van 

luchtstromen

- Geen negatief effect op het werk 

dat aan boord gedaan wordt

- Minimale neerstroomeffecten 

die een brand zouden kunnen 

aanwakkeren

- Geen ongewenste verspreiding 

van rook en giftige stoffen

• Een UAV kan snel en vanaf 

diverse locaties worden ingezet

- Het vliegtuig kan vanuit diverse 

commandokamers, inclusief 

mobiele installaties, bestuurd 

worden
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Ondertussen heeft de bemanning 

actie ondernomen om te voorkomen 

dat de brand zich verder verspreidt 

en de meeste passagiers zijn naar een 

relatief veilige omgeving overgebracht. 

De motoren van de veerboot zijn 

uitgeschakeld en het schip verplaatst 

zich met een snelheid van 4 mijl per 

uur met de stroming mee.

Het MRCC geeft MIRG opdracht om in 

actie te komen en het dienstdoende 

MIRG-team in Vlissingen maakt zich 

klaar voor vertrek. Zo’n drie kwartier 

later bevindt het team zich aan boord 

van een Dauphin helikopter, om nog 

eens 45 minuten later aan te komen 

bij de brandende veerboot. Daar 

aangekomen voert het MIRG-team 

een visuele beoordeling van de situatie 

uit. De teamleden worden, samen met 

contact op met het MRCC (Maritime 

Rescue Coordination Centre) en geeft 

de volgende informatie door:

• Er is brand uitgebroken op het 

autodek, waar zich vele volbeladen 

vrachtwagens en personenauto’s 

bevinden 

• Er kunnen gevaarlijke ladingen 

tussen zitten 

• De brand is zeer heet en er 

ontwikkelen zich zwarte rookwolken

• Er is onvoldoende blusapparatuur 

aan boord

• Er is paniek uitgebroken en er zijn 

zelfs passagiers overboord gesprongen 

– terwijl het water slechts 5 graden 

Celsius is

• Er is dringend hulp nodig van een 

Maritime Incident Response Group 

(MIRG) 

Een verwoestende brand 
aan boord van een veer-
boot. Een realistisch 
scenario
‘Het is een grijze, stormachtige 

maandagmorgen in januari. Een 

veerboot waagt zich aan de oversteek 

van het Kanaal, van Ramsgate naar 

Vlissingen. Aan boord bevinden 

zich zo’n duizend passagiers en 

150 bemanningsleden. De meeste 

passagiers schuilen tegen de storm 

die het dek teistert en genieten binnen 

van hun kopje koffie met een krantje, 

of spelen een potje poker met een 

biertje erbij. Plotseling klinkt de sirene. 

Het is een brandalarm. En hoewel de 

bemanning goed getraind is in het 

ondernemen van de juiste acties, 

breekt er paniek uit. De kapitein neemt 

HOOFDSTUK  3

REALISTISCHE OPLOSSINGEN 
OP BASIS VAN EEN 

REALISTISCH SCENARIO

De cluster BERISUAS heeft onderzocht hoe UAV’s ingezet kunnen worden om het werk van 
MIRG in het 2 Zeeëngebied te ondersteunen. Het onderzoek omvatte ook de apparatuur 
waarmee een UAV uitgerust kan worden en de verwerking en interpretatie van gegevens 
in de controlekamer. Verder heeft de cluster simulaties van het gehele proces uitgevoerd 
om de partners van de cluster van informatie te voorzien over de werking van UAV’s. Er is 
een workshop georganiseerd om een realistisch scenario van een incident aan boord van 
een schip op zee te creëren en om vragen van MIRG te formuleren. Het scenario omvatte 
vele factoren die ook bij echte incidenten aan de orde komen. Hieronder beschrijven we dit 
denkbeeldige rampscenario – dat niet ondenkbaar is in het drukke 2 Zeeëngebied.
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hoogwaardige sensoren waarmee het 

vliegtuig wordt uitgerust. Deze bieden 

MIRG immers essentiële informatie 

over het incident, op grond waarvan 

beslissingen genomen kunnen 

worden.

exacte coördinaten van het schip in 

nood, de afmetingen ervan, de afstand 

tussen het schip en andere zichtbare 

objecten, eventuele olievlekken, de 

hoogte en richting van een rookpluim, 

en diverse richtingen en snelheden. 

Door middel van een geolocking-

optie kan, onafhankelijk van de 

vliegbewegingen van de UAV, op een 

bepaald punt op de kaart ingezoomd 

worden. Verder kunnen MIRG-teams 

behoefte hebben aan meer dan één 

UAV in de lucht op hetzelfde moment. 

Via de eindgebruikersconsole kunnen 

zij elke UAV afzonderlijk volgen. Het 

op afstand bediende vliegtuig, of 

RPAS, kan zelfs door een dikke, zwarte 

rookpluim vliegen. Dit in tegenstelling 

tot een helikopter of bemand vliegtuig!

An eye in the sky – en niet 
alleen een oog, maar 
ook een neus, oren, 
voelsprieten…
Een geschikte UAV kan vele vragen 

van MIRG beantwoorden; het 

onbemande vliegtuig dient dan 

wel uitgerust te worden met ogen, 

oren en neuzen – oftewel gas- en 

hittesensoren en camera’s. Jeroen 

Zonnevijlle: “Hoe meer informatie 

wij tot onze beschikking hebben, 

hoe beter wij een risicobeoordeling 

kunnen maken. Op die manier hoeven 

we geen mensen onvoorbereid naar 

gevaarlijke situaties uit te zenden. En 

ook weten zij precies welke uitrusting 

zij mee moeten nemen. Immers, de 

ruimte in een helikopter is beperkt 

en hoe efficiënter wij te werk kunnen 

gaan, hoe beter.”

Het belang van kwalitatief 
hoogwaardige sensoren
De belangrijkste onderdelen van een 

UAV, als deze ingezet wordt om hulp 

te bieden aan MIRG, zijn de kwalitatief 

hun apparatuur, op het bovenste dek 

neergelaten. Gelukkig is de wind iets 

gaan liggen. De uitstekend getrainde 

teamleden stellen zich professioneel 

op om de bemanning te helpen bij het 

beperken en blussen van de brand. De 

helikopter keert terug naar de basis. 

Er wordt naarstig gezocht naar de 

passagiers die overboord zouden zijn 

gesprongen.

UAV’s kunnen oplossingen 
aandragen
Wanneer het scenario is besproken en 

de vragen van MIRG helder in beeld 

zijn, dragen de partners van de cluster 

oplossingen aan. Het wordt duidelijk 

dat een UAV, zwevend boven een 

schip, veel onzekerheden weg zou 

kunnen nemen, zoals:

• Zijn er mensen overboord gegaan 

en, zo ja, waar bevinden zij zich 

precies?

• Wat is de windrichting en de 

windsnelheid ter plaatse?

• Wat is de stabiliteit van het schip?

• Wat is de locatie van de brand 

in relatie tot hittegebieden, 

gebruikmakend van camera’s met FLIR 

(forward-looking infrared)-sensoren?

• Zijn er bij de brand chemische, 

biologische, radiologische of nucleaire 

(CBRN) of andere giftige stoffen 

gemoeid? De UAV kan monsters 

nemen, deze aan boord analyseren, en 

de resultaten naar de controlekamer 

sturen, zodat snel gehandeld kan 

worden

Brede informatie
Naast essentiële informatie over 

het incident – met betrekking tot 

eventuele giftige uitstoot, mensen 

in paniek, en de staat van het schip 

– is ook geconcludeerd dat een UAV 

het MIRG-team van zeer veel andere 

informatie kan voorzien, zoals de 

Jeroen Zonnevijlle: 
“Hoe meer we weten 
over een situatie, hoe 
beter wij ons MIRG-
team in kunnen zetten. 
En er is geen betere 
manier om informatie 
te verkrijgen dan 
een UAV naar de 
rampplek te sturen! 
Snel, nauwkeurig, en 
er worden geen extra 
mensenlevens op het 
spel gezet.”

Vice-President Siim 
Kallas, Europese 
Commissaris voor 
mobiliteit en trans-
port: “Burgerdrones 
kunnen schade aan 
wegen en spoor-
bruggen inspecteren, 
natuurrampen zoals 
overstromingen moni-
toren, en gewassen 
met grote accuratesse 
besproeien. Ze zijn 
er in alle soorten en 
maten. In de toekomst 
zouden ze zelfs in-
gezet kunnen worden 
voor het bezorgen 
van boeken en andere 
pakketten.” (Bron: Pers-

bericht Europese Commissie 

van 8 april 2014)
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elk van deze stoffen installeren, 

maar we kunnen een selectie maken 

om de meest voorkomende of de 

gevaarlijkste stoffen te meten. In de 

toekomst kan het vliegtuig uitgerust 

worden met analyseapparatuur 

aan boord, zodat de resultaten 

onmiddellijk naar de controlekamer 

verstuurd kunnen worden. Voorlopig 

worden monsters door laboratoria aan 

wal geanalyseerd.”

‘Hear and Avoid’
Om een UAV te bedienen is een 

specifieke opleiding vereist. Daarbij 

moet het vliegtuig aan bepaalde 

veiligheidseisen voldoen. Immers, de 

drone bevindt zich buiten het zicht 

van de operator. Hoe kunnen we 

ervoor zorgen dat er niets ernstigs 

gebeurt? De Technische Universiteit 

Delft onderzoekt visuele en auditieve 

met een aantal sensoren. Uiteraard 

zou MIRG willen dat we alles meten, 

daar zij niet van tevoren weten om 

welke stoffen het gaat. De ideale 

oplossing lijkt ons om een aantal veel 

voorkomende gassen in real-time te 

meten, en belangrijke gasmonsters op 

te slaan voor analyse achteraf in een 

gespecialiseerd laboratorium.”

Ruiken, kijken, voelen en 
proeven
Uiteindelijk dient het ‘eye in the sky’ 

ook uitgerust moeten worden met 

oren, neuzen en voelsprieten. De UAV 

gedraagt zich feitelijk als een vliegende 

robot - een bijzonder opmerkzaam 

wezen, geprogrammeerd om gevaren 

waar te nemen. “Er zijn echter zo 

veel verschillende chemicaliën die 

uitgestoten kunnen worden. We 

kunnen onmogelijk een sensor voor 

Hoe meer MIRG weet over een 

incident, hoe beter. Reddingswerkers 

hebben vooral behoefte aan 

informatie over gevaarlijke stoffen en 

mensen in levensgevaar. Dan kunnen 

zij snel, efficiënt en effectief te werk 

gaan. Een UAV kan zeer snel op de 

rampplek aanwezig zijn. Bij aankomst 

kan deze de situatie analyseren en 

de bevindingen onmiddellijk aan de 

meldkamer doorseinen. 

Guido de Croon, assistent professor 

bij de Technische Universiteit Delft: 

“We hebben de behoeften van MIRG 

in kaart gebracht en een aantal 

beschikbare technieken met elkaar 

vergeleken, op basis waarvan zij 

de geschiktste oplossingen kunnen 

aandragen. Een op afstand bediend 

vliegtuig, of RPAS (remotely piloted 

aircraft system) kan uitgerust worden 

Guido de Croon, assistent professor bij de Technische Universiteit Delft: “We hebben de behoeften van MIRG in kaart 

gebracht en een aantal beschikbare technieken met elkaar vergeleken, op basis waarvan zij de geschiktste oplossingen 

kunnen aandragen. 
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hoe hoger de nauwkeurigheid van 

de meting. NDIR-technieken maken 

gebruik van verschillende elektronische 

onderdelen, waaronder IR-bronnen, 

fotodetectoren en processoren. 

Door middel van een relatief nieuwe 

technologie kunnen al deze elementen 

in één elektrisch onderdeel worden 

gecombineerd. Deze technologie 

wordt MOEMS genoemd (Micro Optical 

Electrical Mechanical Systems).

NDIR-metingen zijn gebaseerd op het 

volgende principe: gassen absorberen 

straling op verschillende golflengtes 

en zetten deze om in draaiings- of 

slingerenergie. Detectie van specifieke 

golflengtes maakt het meetprincipe 

selectief. Deze methode wordt in het 

figuur hieronder geïllustreerd.

Andere sensortypen
Andere technieken die ingezet worden 

voor metingen van gasconcentraties 

in lucht zijn bijvoorbeeld foto-

akoestische sensoren (PAS) en solid 

electrolyte sensoren. Sensoren van 

het PAS-type zijn echter gevoelig 

voor drukverschillen en akoestische 

ruis, terwijl solid electrolyte sensoren 

een vrij lange responstijd kennen 

– van enkele minuten – en een 

nauwkeurigheid die niet hoger is dan 

+/- 100 ppmv (parts per million by 

volume). 

geschikte technieken voor die zowel 

effectief als efficiënt zijn.

NDIR
Over het algemeen is de NDIR-

meetmethode (Non-Dispersive 

Infra-Red Spectroscopy) zeer 

nauwkeurig en selectief, omdat 

deze concentraties van CO2 meet 

zonder andere gassen te meten. 

Een tweede voordeel van sensoren 

gebaseerd op de NDIR-techniek  is 

hun trillingsweerstand. Minpunten 

met betrekking tot de nauwkeurigheid 

zijn het zuiverheidsniveau van de 

kalibratiegassen en het formaat van 

de sensor: hoe groter de sensor, 

sensoren om dit te bereiken. “Met 

name audio is belangrijk”, legt Croon 

uit. “Geluid komt immers uit alle 

richtingen en omvat veel minder 

gegevens per seconde. Er zijn veel 

uitdagingen op te lossen voordat we 

dergelijke systemen kunnen inzetten. 

We hopen dat we dit project kunnen 

voortzetten, zodat MIRG-EU zijn taken 

optimaal kan uitvoeren.”

Geschikte 
gaswaarnemings-
technieken
Een UAV uitgerust met gassensoren 

kan van grote waarde zijn voor MIRG. 

De cluster BERISUAS stelt een aantal 

Detectie van gassen in een rookpluim
Als er een brand is op zee, dan is een van de eerste vragen: ‘waaruit 

bestaat de scheepslading?’ Immers, veel ladingen bevatten stoffen die bij 

brand giftige dampen kunnen afgeven. De aanwezigheid van giftige mate-

rialen en gassen heeft grote invloed op de rampbestrijding. Deze stoffen 

kunnen geanalyseerd worden met behulp van een UAV uitgerust met sen-

soren om chemicaliën binnen een rookpluim te meten. In het ideale geval 

wordt de UAV uitgerust met een optimaal assortiment sensoren. Deze di-

enen robuust, compact en energiezuinig te zijn en de meest relevante 

stoffen kunnen detecteren. 

De UAV wordt met gebruik van een standaard automatische piloot naar 

de geschatte GPS coördinaten van de locatie van het schip gezonden. 

Deze coördinaten zijn door de maritieme surveillanceradars bekendge-

maakt. Wanneer de UAV de locatie van het schip in nood benadert, zal het 

de rookpluim visueel traceren en in die richting vliegen. Terwijl het door 

de rookpluim vliegt, worden de rooksensoren gebruikt om de oorsprong 

ervan te lokaliseren en daarheen te vliegen. Dit wordt ‘plume following’ ge-

noemd. Wanneer de oorsprong van de pluim bereikt is, zal de UAV rondjes 

blijven vliegen en die plek blijven observeren. De rookmonsters worden 

mee teruggenomen naar de basis om in gespecialiseerde laboratoria ver-

der verwerkt te worden.

Navigatie door een rookpluim geschiedt door middel van een rooksen-

sor. Hiervoor worden algoritmen uit het veld geurbronlokalisatie ingezet. 

Binnen de rookpluim worden verschillende gassensoren gebruikt om de 

giftigheid van de chemicaliën in de pluim te bepalen. 

Schematische opstelling van de gol-

flengteselectieve bepaling van gas-

concentraties
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een database en creëert een GIS 

(geographic information system)-

kaart. Vervolgens worden alle 

agenten op de kaart uitgezet. Ook 

de uitvoerstatistieken worden hier 

verzameld. De tweede module betreft 

de Scheepsmodule: het belangrijkste 

onderdeel van het simulatiemodel. 

In dit geval worden het gedrag en 

de kenmerken van luchtschepen 

gedefinieerd, zoals maximum- en 

minimumsnelheden, energieverbruik, 

en het formaat van de brandstoftanks. 

In deze specifieke simulatie werden 

drie luchtschepen gebruikt: een 

helikopter en twee UAV’s - een voor 

de visuele inspectie en een voor 

rookdetectie. De derde module 

vliegtuigen, auto’s, mensen, schepen, 

onderzeeboten, noem maar op.” De 

software kan gebruikt worden om 

het brandstofverbruik, het aantal 

ongevallen of andere gewenste 

gebruiksgegevens te berekenen. 

OSCAR omvat een aantal modules, die 

afzonderlijk voor specifieke opdrachten 

worden ingezet. In de onderhavige 

modelstudie werd rookanalyse 

toegepast naast camerabeelden van 

de veerboot.  

Verschillende modules 
vormen samen het 
computermodel
De Hoofdmodule van OSCAR 

maakt gebruik van een scenario uit 

De ideale situatie
Guido de Croon: “Een ideale sensor 

ontwikkelen is een langdurig en 

kostbaar proces. Daarom maken 

wij liever gebruik van bewezen 

sensortechnologieën uit de reguliere 

markt. Sensoren op basis van NDIR-

technieken bieden waarschijnlijk de 

beste prestaties voor onbemande 

vliegtuigen die voor MIRG worden 

ingezet.”

In de toekomst kunnen monsters 

misschien aan boord geanalyseerd 

worden, waarna de resultaten 

rechtstreeks naar de controlekamer 

van MIRG verstuurd worden. 

“Dergelijke gasanalysatoren voor 

gebruik aan boord moeten compact, 

sterk en energiezuinig zijn. Daarbij 

dienen ze zware trillingen en schokken 

te kunnen weerstaan. Ook moeten ze 

voorzien zijn van temperatuur- en 

druksensoren om de meetgegevens 

nogmaals te verwerken om 

veranderingen in atmosferische 

omstandigheden te kunnen volgen en 

zeer nauwkeurige meetgegevens te 

kunnen bieden.”

Haalbaarheid van UAV’s
Om de haalbaarheid van UAV’s voor 

gebruik bij maritieme incidenten 

heeft DecisionLab, een Engels 

adviesbureau gespecialiseerd in 

probleemoplossingen, deze vraag 

op  innovatieve wijze beantwoord. 

Benjamin Schumann, afgestudeerd als 

PhD aan de University of Southampton, 

een van de clusterpartners van 

BERISUAS, voerde als onderdeel 

van zijn proefschrift een speciale 

studie uit. Voor dit proefschrift 

ontwikkelde hij OSCAR, een generiek 

operationeel simulatieprogramma 

voor de luchtvaart. “Simpel gezegd 

kan dit programma alles volgen wat 

over een kaart beweegt, zoals treinen, 

CO2 sensor   

Detectiebereik: 0 - 10,000 ppm 

Responstijd:  < 60s

CO sensor
Detectiebereik: 20 - 2,000 ppm

Responstijd:  <150s

Methaangas   

Detectiebereik: 300-10,000 ppm 

Responstijd:  N/A

Waterstofgas   

Detectiebereik: 100-10,000 ppm H2 

Responstijd:  N/A

Voorbeelden van sensoren in een onbemand vliegtuig. CO2/CO-sensoren 

kunnen gebruikt worden om door een rookpluim te navigeren. Andere sen-

soren worden gebruikt om gassen te detecteren die relevant zijn voor de 

hulpverlening



Screenshot uit het computerprogramma ontwikkeld door Benjamin Schumann, PhD

Benjamin Schumann, PhD
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Kwalitatief hoogwaardige 
sensoren voor maximale 
efficiency
Het ontwikkelde simulatiemodel helpt 

ontwerpers om de efficiency van 

onbemande vliegtuigen te verhogen. 

Liefst dienen kwalitatief hoogwaardige 

sensoren gebruikt te worden. “Deze 

zullen van grote toegevoegde waarde 

zijn voor het voertuig, omdat ze MIRG 

van meer en betere informatie kunnen 

voorzien dan de goedkopere versies.” 

Een sensor van hoge kwaliteit kost 

enkele honderden euro’s. Daarbij 

heeft ons computerprogramma 

aangetoond dat een UAV met 

verschillende sensoren uitgerust moet 

worden, om zo het maximale uit de 

verkenningsvluchten te halen. 

betreft de Basismodule. Hierin worden 

luchthavens en andere vertrekpunten, 

tussenstoppen en brandstofplaatsen 

gedefinieerd. De vierde module is de 

Onderdelenmodule. Elk schip bevat 

een aantal onderdelen, zoals vleugels, 

de romp en de motor. Deze onderdelen 

slijten en zijn op een gegeven moment 

toe aan vervanging, reparatie of 

onderhoud. Het vijfde onderdeel 

betreft de Databasemodule, die een 

aantal invoer- en uitvoertabellen bevat. 

De Waardemodule, tot slot, wordt 

gebruikt om het nut van onbemande 

vliegtuigen te beoordelen. Dit gebeurt 

aan de hand van een eenvoudige 

kosten- en batenanalyse
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Iedereen kan een UAV 
bedienen – zij het indirect
Hoewel UAV’s onbemand zijn, 

dient de piloot wel professioneel 

opgeleid te zijn. Het besturen van 

een op afstand bediend vliegtuig 

vereist specialistische kennis van de 

toegepaste technieken en van de 

van toepassing zijnde regelgeving. 

Deze kennis bezitten de leden van 

een MIRG-team niet. Gelukkig is daar 

Benoît Clement, professor bij ENSTA 

Bretagne. Hij legt uit: “We willen de 

besturing van een UAV eenvoudig 

maken voor de leden van MIRG, door 

hen de tools te bieden om hun werk 

beter uit te kunnen voeren.”

Wetgeving varieert van 
land tot land
“Er zijn veel technische en wettelijke 

aspecten betrokken bij het besturen 

van onbemande vliegtuigen,” legt 

Clement uit. “Bovendien zijn er 

geen specifieke regels die in de 

verschillende EU-landen gelden. Een 

aantal aspecten is wel beschreven, 

maar deze zijn verre van eensluidend. 

Het is niet mogelijk om leden van 

MIRG zelf de UAV te laten besturen, 

maar wat we wel kunnen doen is hen 

de mogelijkheid bieden om vragen en 

eisen te stellen, dingen aan te wijzen, 

tekeningen te maken op een kaart, 

argumenten aan te dragen - kortom, 

ons duidelijk te maken wat zij nodig 

hebben.” 

ENSTA heeft de software gebouwd die 

dit mogelijk maakt. De communicatie 

is zeer rechtstreeks, waardoor de 

piloot-op-afstand de vereiste taken 

direct kan uitvoeren.

De leden van het MIRG-team 

kunnen aanwezig zijn in de mobiele 

controlekamer, bijvoorbeeld een 

busje, of zij kunnen op afstand contact 

houden via Skype, telefoon of sms.

Verder kijken dan de 
zichtlijn
Indien gewenst kan de mobiele 

installatie naar een bepaalde locatie 

gereden worden, waar de UAV zal 

opstijgen bijvoorbeeld. “Een mobiele 

controle-unit kan veel waardevolle 

tijd besparen. De software is zeer 

efficiënt en gebruikersvriendelijk. 

De communicatiemogelijkheden 

zijn uitstekend. De leden van MIRG 

hebben geen specifieke kennis nodig 

van de besturing van een UAV. Voor 

hen is het niet meer dan een ‘eye in 

the sky’, dat daarbij ook nog eens 

ruikt, hoort en proeft wat er aan de 

hand is. In feite kan MIRG zo verder 

kijken dan de zichtlijn.”

Hoo fd s tuk  4 

HOE MAKEN WE 

HET WAAR?

Dankzij de inzet van UAV’s beschikt MIRG over de juiste informatie om rampen op zee te be-
strijden. Zo kunnen ze bijvoorbeeld precies de juiste apparatuur meenemen om een incident 
in te perken. Dat is wel duidelijk. Maar dat houdt nog niet in dat UAV’s ook daadwerkelijk 
ingezet kunnen worden. Eerst moet een aantal problemen opgelost worden. Bijvoorbeeld: 
wie mag een UAV bedienen? En hoe wordt de verkregen informatie doorgegeven aan MIRG? 
De cluster BERISUAS heeft deze problemen bestudeerd en draagt oplossingen aan. De wet-
geving voor het gebruik van UAV’s verschilt van land tot land, waardoor grensoverschrijdend 
inzetten ervan wordt bemoeilijkt. Het duurt nog zeker tot 2020 voordat er een eensluidende 
Europese wetgeving zal zijn. BERISUAS wil dit de ontwikkelingen niet in de weg laten staan. 

Console van de 
eindgebruiker
Wat de luchtvaartautoriteiten 

betreft, begint het besturen van 

een onbemand vliegtuig net een 

beetje geaccepteerd te worden. 

Het gebruik ervan is sterk aan 

banden gelegd. De piloten-op-

afstand, de vliegtuigen en de 

software dienen aan bepaalde 

regels te voldoen en ze moe-

ten gecertificeerd zijn om deel 

te kunnen nemen aan het 

vliegverkeer.
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zijn de regels een stuk soepeler dan 

in Nederland, bijvoorbeeld. “Met mijn 

kwalificaties mag ik in Engeland een 

kleine UAV bedienen, met slechts 

enkele restricties”, legt Walter 

Broeders, manager van UAS BV, het 

trainingsinstituut voor de bediening 

van onbemande vliegtuigen, uit. 

“Wanneer ik echter in Nederland een 

UAV wil bedienen, moet ik weken van 

tevoren een vergunning aanvragen. 

Daarbij heb ik, naast iemand om de 

sensoren te bedienen, ook nog een 

copiloot nodig. En zelfs dan mag ik niet 

verder vliegen dan de zichtlijn: BVLOS 

(beyond the visual line of sight).” 

Leden van MIRG stellen 
e vragen
Terwijl de operators – de piloot en 

degene die de camera bedient – de 

controle houden over het onbemande 

vliegtuig, stellen de eindgebruikers 

hun vragen. Dit gebeurt door middel 

van speciale cliënt-software die op het 

werkstation van de operator draait en 

die de vragen van de touchscreen-

interface van de eindgebruiker 

ontvangt. Op basis van deze vragen 

kunnen de operators de route van de 

UAV wijzigen of de camera’s anders 

instellen. De operators blijven te 

allen tijde verantwoordelijk voor de 

besturing van het vliegtuig. Omdat 

de werkruimte binnen de bus gedeeld 

wordt, is een rijke communicatie 

tussen de partijen mogelijk.

Regels dienen grensover-
schrijdende samenwerking 
mogelijk te maken
Grensoverschrijdende samenwerking 

in het 2 Zeeëngebied is een uitdaging 

vanwege de verschillende regels met 

betrekking tot onbemande vliegtuigen 

die binnen de EU gelden. In Engeland 

Een UAV van gemiddelde afmetingen 

moet twee gecertificeerde operators 

hebben: een piloot en degene die de 

camera bedient. De eindgebruikers – 

leden van het MIRG-team – kijken over 

hun schouders mee om de gegevens te 

bestuderen en hun vragen te stellen. 

Zij doen dit bijvoorbeeld door op een 

landkaart te krabbelen, dingen aan 

te wijzen op een scherm, hun vragen 

hardop te stellen, en dergelijke. Om 

hen bij dit proces te helpen, heeft 

ENSTA speciale collaboratieve software 

(CSCW) ontwikkeld. Er is echter één 

nadeel: als er ook maar iets aan de 

software wordt gewijzigd, moet deze 

opnieuw gecertificeerd worden – 

een kostbaar en tijdrovend proces. 

Binnen dit spanningsveld tussen de 

snel veranderende behoeften van de 

eindgebruikers en de noodzakelijke 

terughoudendheid van de regelgevers 

heeft het bedrijf een console voor de 

eindgebruiker ontwikkeld die MIRG in 

staat stelt om de benodigde informatie 

te verkrijgen. Op basis van deze 

informatie wordt een risicobeoordeling 

gemaakt, waarna wordt besloten of 

het MIRG-team wordt ingezet of niet.

Twee operators bedienen de UAV terwijl de eindgebruikers hun vragen stellen

Mobiele bedieningsunit van de UAV 

op locatie
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samenwerking bevorderen totdat er 

in alle EU-landen een eenduidige wet 

van kracht is. Grensoverschrijdende 

samenwerking met betrekking tot 

BERISUAS is mogelijk wanneer aan de 

volgende voorwaarden wordt voldaan:

- In alle deelnemende landen wordt 

dezelfde opleiding tot RPAS-piloot 

erkend

- De luchtwaardigheid van BERISUAS 

wordt erkend

- De benodigde vergunningen 

worden verstrekt

- De ICAO-regels voor 

grensoverschrijdende samenwerking 

worden gevolgd

deze wet zal waarschijnlijk niet vóór 

2020 ingevoerd worden.” Gelukkig is 

het Ministerie voor Infrastructuur en 

Milieu al wel bezig aan een algemene 

wet voor drones, die zowel hobby- 

als commercieel gebruik dekt, en die 

mogelijk 1 juli 2015 al ingaat.

Eén land tegelijk
Op dit moment is het niet mogelijk om 

met dezelfde opleiding in alle landen 

onbemande vliegtuigen te bedienen 

zoals BERISUAS deze voor ogen heeft. 

In de toekomst moet het mogelijk zijn 

om met deze UAV’s te bedienen na 

een specifieke training die in geheel 

Europa geaccepteerd wordt. Echter, 

deze routekaart zal, met betrekking 

tot BVLOS-bediening, nog enige jaren 

in beslag nemen; een dergelijke wet 

zal waarschijnlijk pas eind 2018 van 

kracht worden. Het beste is om in één 

land tegelijk een training op te zetten, 

en vervolgens met alle deelnemende 

landen in BERISUAS te overleggen om 

de nodige vergunningen te verkrijgen. 

Dit zou grensoverschrijdende 

Er worden nieuwe regels 
ontwikkeld
In de UK werkt de regelgeving rond 

onbemande vliegtuigen goed. In 

Frankrijk zijn de regels ook redelijk 

soepel, met als gevolg dat UAV-

bedrijfjes als paddenstoelen uit de 

grond schieten. In België mogen 

onbemande vliegtuigen alleen 

gebruikt worden voor militaire of 

wetenschappelijke doeleinden. En 

in Nederland geldt eigenlijk één 

basisregel: het mag niet. “Er zijn wel 

wegen om deze wet te omzeilen,” legt 

Broeders uit, “maar je moet aan zo 

veel bureaucratische regels voldoen 

dat menig veelbelovend technologisch 

bedrijf er al niet aan begint.” En hoe 

zit het in het 2 Zeeëngebied? Het zal 

duidelijk zijn dat dit gebied baat heeft 

bij eenduidige regelgeving. “Dit zou 

grensoverschrijdende samenwerking 

zeker stimuleren.” Gelukkig heeft de 

Europese Commissie al een routekaart 

voor RPAS opgesteld. Deze routekaart 

heeft als doelstelling om voor alle RPAS 

één wetgeving te ontwikkelen. “Echter, 

Walter Broeders, grondlegger van 

het trainingsinstituut Unmanned 

Aviation Solutions BV demonstreert 

een onbemand vliegtuig zoals 

voorgesteld door 3i 

In de bus – de mobiele bedieningsunit van de UAV – geven de leden van 

het MIRG-team op touchscreens aan waar zij behoefte aan hebben. Aan de 

hand hiervan kunnen de operators de bewegingen van de UAV of de stand 

van de camera’s aanpassen
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Gewicht vliegtuig
Erkenning 

luchtvaardigheid?
Registratie?

Toestemming 
bediening?

Kwalificatie piloot

UK

20 kg en lager Nee Nee Ja 
(Opmerking 1)

Yes (Opmerking 1) BNUC-
STM of gelijkwaardig 
(Opmerking)

20 t/m 150 kg Ja (Opmerking 3) Ja 
(Opmerking 3)

Ja Ja, BNUCTM of gelijkwaardig 
(Opmerking 2)

Meer dan 150 kg EASA vliegbrevet, 
of UK vliegbrevet, 
overeenkomstig 
'B-voorwaarden' 
(Opmerking 3)

Ja Ja Ja, BNUCTM, CPL(A) of 
gelijkwaardig (Opmerking 2)

FR 

25 kg en minder, 
recreatief gebruik

Ja (Opmerking 3) Ja 
(Opmerking 3)

Ja Ja, theoretisch deel van 
PPL, ULV, of een vliegbrevet 
zweefvliegtuig.

Meer dan 25 kg, 
recreatief gebruik

Ja (Opmerking 3) Ja 
(Opmerking 3)

Ja Ja, theoretisch deel van 
PPL, ULV, of een vliegbrevet 
zweefvliegtuig.

25 kg en minder, 
luchtvaartwerk

Ja (Opmerking 3) Ja 
(Opmerking 3)

Ja Ja, theoretisch deel van 
PPL, ULV, of een vliegbrevet 
zweefvliegtuig.

2kg en minder, 
luchtvaartwerk

Ja (Opmerking 3) Ja 
(Opmerking 3)

Ja Ja, theoretisch deel van 
PPL, ULV, of een vliegbrevet 
zweefvliegtuig.

<25 kg en 2 t/m 
4kg, niet voor 
luchtvaartwerk

Ja (Opmerking 3) Ja 
(Opmerking 3)

Ja Ja, theoretisch deel van 
PPL, ULV, of een vliegbrevet 
zweefvliegtuig.

Minder dan 
150 kg BVLOS, 
wetenschappelijk 
werk

Ja (Opmerking 3) Ja 
(Opmerking 3)

Ja Ja, theoretisch deel van 
PPL, ULV, of een vliegbrevet 
zweefvliegtuig.

Meer dan 150 
kg BVLOS, 
wetenschappelijk 
werk

EASA vliegbrevet, 
of FR vliegbrevet, 
overeenkomstig 
'B-voorwaarden' 
(Opmerking 3)

Ja Ja Ja, theoretisch deel van 
PPL, ULV, of een vliegbrevet 
zweefvliegtuig.

NL 

Minder dan 150 kg Ja (Opmerking 3) Ja Ja Ja, BNUCTM, NLR of 
gelijkwaardig (Opmerking 2)

Meer dan 150 kg EASA vliegbrevet, 
of NLD vliegbrevet, 
overeenkomstig 
'B-voorwaarden' 
(Opmerking 3)

Ja Ja ?

BE
Minder dan 150 kg 
(Opmerking 4)

? ? ? ?

Meer dan 150 kg EASA vliegbrevet Ja Ja ?

Opmerkingen:
1) Geldig vanaf 1 januari 2010 voor vliegtuigen gebruikt voor luchtvaartwerk-doeleinden of wanneer in de bebouwde kom gevlogen wordt en/of dichtbij 

mensen of woningen.

2) Bij de aanvraag voor een vergunning wordt per geval vergelijkbare vliegervaring beoordeeld.

3) Misschien dat sommige vergunningen vergezeld moeten gaan met luchtvaardigheid- en registratie-eisen.

4) In België bestaat alleen een vergunning voor de volgende RPAS-vluchten: tests, onderwijs, demonstratie, onderzoek en overheid. Belgische wet- en 

regelgeving voor RPAS met een gewicht onder de 150 kg is nog steeds in ontwikkeling.

Omdat de voorgestelde UAV een gewicht heeft dat lager is dan 30 kg, gelden in Engeland, Frankrijk, België en Neder-

land de volgende regels. De verschillen zijn aanzienlijk. Grensoverschrijdende samenwerking in het 2 Zeeëngebied zou 

zeer gebaat zijn bij een eenduidige wetgeving in de EU.
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Bediening van UAV’s in het 2 Zeeëngebied is ingewikkeld door de verschillende regelgevingen die van toepassing zijn
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beeld, waaronder hulpverlening bij 

calamiteiten op zee. 

Innovaties zoals hierboven genoemd, 

ontwikkelen zich razendsnel; het is dan 

ook een uitdaging om te zorgen voor de 

benodigde nationale en internationale 

regelgeving. Een concept zoals ‘één 

gezamenlijk Europees luchtruim’ zou 

grensoverschrijdende samenwerking 

sterk bevorderen – met name wanneer 

MIRG-teams hun werk moeten doen 

in het 2 Zeeëngebied. 

voor het vermijden van ander 

luchtverkeer, zowel collaboratief als 

niet-collaboratief. UAV’s kunnen actief 

hun positie aan andere vliegtuigen 

doorgeven en kunnen gebruik maken 

van sensoren, zoals richtingsgevoelige 

microfoons, miniatuur smart-camera’s, 

en zeer kleine radars om vliegverkeer 

te detecteren en lokaliseren. Zodra 

dergelijke oplossingen hun waarde 

hebben aangetoond, komt een reeks 

geheel nieuwe toepassingen in 

Een ander belangrijk struikelblok bij 

de inzet van UAV’s in de geschetste 

scenario’s is veiligheid. UAV’s 

vliegen verder dan de zichtlijn van 

de menselijke piloot, waardoor de 

veiligheidseisen hoger zijn. Het is 

van groot belang om innovatieve en 

robuuste technieken te onderzoeken 

om een veilige vlucht te waarborgen, 

ook als verder wordt gevlogen 

dan de zichtlijn. Zo zijn er tal van 

veelbelovende technische oplossingen 

Hoo fd s tuk  5 

ROOSKLEURIGE 

TOEKOMST

UAV’s kunnen veilige, efficiënte en kosteneffectieve instrumenten zijn om het zeer gevaar-
lijke werk van MIRG in het 2 Zeeëngebied te ondersteunen. De gegevens die verzameld 
kunnen worden, zijn van onschatbare waarde voor de hulpverlening van de MIRG-teams. 
Echter, de informatie mag niet op zichzelf staan; het is van cruciaal belang dat MIRG deze 
informatie gebruikt binnen de zeer complexe commando- en controlestructuur om er ten 
volle profijt van te kunnen hebben wanneer een incident zich voordoet. En dit is precies een 
van de grote uitdagingen waar we voor staan.
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Techniek en creativiteit
Het is duidelijk - drones zijn de 

toekomst! In deze publicatie hebben 

wij één specifieke toepassing van 

onbemande vliegtuigen aan de orde 

laten komen: assistentie aan MIRG-

teams in het 2 Zeeëngebied. Wanneer 

deze toepassing wordt gerealiseerd, 

volgen er ongetwijfeld meer. Immers, 

UAV’s kunnen heel goed ingezet 

worden voor het monitoren van 

festivals, drukke binnensteden, 

recreatiegebieden en andere 

vormen van surveillance, alsook 

talloze commerciële en recreatieve 

toepassingen. Producenten van 

onbemande vliegtuigen zijn er klaar 

voor - zodra er een eensluidende 

Europese wetgeving is, kunnen zij 

op grote schaal gaan vervaardigen. 

Zij hebben de benodigde technologie 

– inclusief 3D-printen – en de 

creativiteit. De toekomst is nabij. Je 

kunt het gezoem al bijna horen...

RPAS en Europa
De Europese Commissie erkent dat we met de ontwikkeling van Remotely 

Piloted Aircraft Systems (RPAS) een veelbelovend nieuw hoofdstuk in de 

geschiedenis van de luchtvaart zijn ingegaan. Gedurende de afgelopen 

jaren worden onbemande vliegtuigen steeds vaker voor militaire doelein-

den ingezet. En hoewel deze trend nog niet heeft doorgezet voor de civiele 

sector, biedt RPAS veel mogelijkheden voor burgers en bedrijven in Eu-

ropa. Omdat een RPAS op afstand bediend wordt, kan deze taken uitvo-

eren die een bemand vliegtuig niet zal kunnen - om veiligheidsredenen of 

redenen van economische aard. 

Naast commerciële doeleinden, zoals precisielandbouw en -visserij, het 

monitoren van elektriciteits- en gasleidingen, de inspectie van infrastructu-

ur, media en festivals, en digitale mapping, kunnen RPAS ook waardevolle 

ondersteuning bieden in crisismanagement en brandbestrijding. RPAS zijn 

zeer geschikt voor het langdurig monitoren en het uitvoeren van riskante 

vluchten door aswolken en rookpluimen. Ze kunnen een efficiënte aanvull-

ing zijn voor bestaande bemande vliegtuigen en satelliet-infrastructuren. 

(Bron: Europese Commissie - http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/aero-

space/uas/)

UAV’s zijn de toekomst
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Ve r k l a rende 
woo rden l i j s t

3i Integrated Coastal Zone Management via Increased situational awareness through 
Innovations on Unmanned Aircraft Systems
3i is een project binnen het European Interreg IV A 2 Zeeënprogramma. In 3i werken 
Engeland, Frankrijk en Nederland samen aan onderzoek naar onbemande vliegtuigen 
voor maritieme toepassingen. Meer informatie: www.2seas-uav.com

BERISUAS BEtter Response and Improved Safety through UAS:
een thematische cluster, volledig gefinancierd door het Interreg IV A 2 Zeeënprogramma, 
waarin twee Interreg-projecten (MIRG en 3i) samen komen om hun activiteiten en 
resultaten op elkaar aan te laten sluiten

BVLOS Beyond Visual Line of Sight (buiten de zichtlijn)

CCD Charge-coupled device: een beeldsensor gebruikt door de meeste digitale camera’s

CSCW Computer Supported Cooperative Work

EM Emergency Management

ER Emergency Response

Hazmat Hazardous materials and items (gevaarlijke stoffen en zaken)

ICAO International Civil Aviation Organisation

IMO International Maritime Organisation

INTERREG EU-programma om grensoverschrijdende samenwerking te stimuleren. Het doel is om 
regionale verschillen in ontwikkeling te verkleinen en de sociaal-economische verbanden 
binnen de Europese Unie te versterken

ISPS Code International Ship and Port facility Security Code, door IMO ontwikkeld na de 
gebeurtenissen van 9/11. Deze veiligheidscode verhoogt de maritieme veiligheid in de 
International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS)

MIRG-EU Maritime Incident Response Groups Europa

MIRG Maritime Incident Response Group

MRCC Maritime Rescue Coordination Centre

PBM Persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals handschoenen, beschermende kleding 
en werkschoenen

RPAS Remotely Piloted Aircraft System

SAR Search and rescue (zoek en red)

SOLAS International Convention for the Safety of Life at Sea (1974)

UAS Unmanned Aircraft System

UAV Onbemand vliegtuig

TEAMING UP WITH UAVs is a production by BERISUAS



2 Seas Magazine Page 27

De inhoud van deze publicatie weerspiegelt de meningen van de auteurs en niet zozeer die van 
de instituten binnen de Europese Unie. 
De tekst hiervan dient slechts ter informatie. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.
Deze publicatie werd volledig gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikke-
ling EFRO, door middel van het INTERREG IV A 2 Zeeënprogramma voor grensoverschrijdende 
samenwerking. 
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gecoördineerd door het INTERREG IV A 2 Zeeënprogramma.

Dit cluster wordt geleid door de Technische Universiteit Delft. Het 
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Meer informatie: www.mirg.eu - www.2seas-uav.com
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Het EU-programma INTERREG 2 Zeeënprogramma financiert en stimuleert grensover-
schrijdende samenwerking tussen partners uit Frankrijk, Engeland, België (Vlaanderen) en 
Nederland. Doel is om de concurrentiepositie te verbeteren en de groei van maritieme 
en niet-maritieme zaken te verbeteren door het opzetten en ontwikkelen van 
grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden.

Voor meer informatie over het 2 Zeeënprogramma,
zie onze website:

www.interreg4a-2mers.eu

INTERREG IV A 2 Mers Seas Zeeën
Secrétariat Technique Conjoint / Joint Technical Secretariat / Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat

Les Arcuriales - 45/D, rue de Tournai - 5° étage - F-59000 Lille
T : +33 (0) 3 20 21 84 80 - F : +33 (0) 3 20 21 84 98

contact@interreg4a-2mers.eu


