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Hoe kunnen UAVs gebruikt worden voor snellere reactie en verbeterde 
veiligheid op zee?

De authoriteiten van het Interreg 2 Zeeen Programma en de BERISUAS cluster partners willen u 
graag uitnodigen voor de conferentie; "Hoe kunnen UAVs gebruikt worden voor een snellere 
reactie en verbeterde veiligheid op zee?"

Het Kanaal , de Noordzee en de Schelde zijn berucht om hun drukke scheepvaartroutes . Elke dag 
navigeren honderden schepen  door deze, soms lastige wateren . Met radar en uitstekende 
communicatie-instrumenten wordt dit verkeer veilig  langs de kusten geleid. Toch laten recente 
ongelukken , zoals die met de Costa Concordia in Italië en de Rena in Nieuw-Zeeland,  zien dat er iets 
mis kan gaan, vaak met desastreuze gevolgen.

Experts

Inzicht in onbemande luchtvaartuigen voor gebruik bij rampenbestrijding op zee 
Deelnemers zijn afkomstig van veiligheidsregio's , universiteiten en bedrijven 
Meerdere UAV bedrijven zullen hun producten en diensten presenteren
Live- vertalingen in het Engels en het Frans
Deelnemers uit Frankrijk , België , Engeland en Nederland ( grensoverschrijdende 
expertise)

Waarom deelnemen?

BERISUAS

Joska Zinkweg
Journalist en film maker met ruime ervaring op nationale televisie.

De afkorting BERISUAS staat voor "Better response and improved safety through UAS" BERISUAS is een 
grensoverschrijdende samenwerking tussen de 7 partners die voorheen betrokken waren bij de MIRG en 
3I projecten . Het doel van dit cluster is het oplossen van een gemeenschappelijke uitdaging ; Hoe 
kunnen UAV's worden gebruikt voor een snellere reactie en een betere veiligheid op zee ? 
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Moderator

Lt. Kol b.d. F. Muller
Voormalig commandant van de defensie UAV organisatie
"Military to civil applications of remotely piloted aircraft systems"

Ir. Rob van Nieuwland
Voorzitter van de nederlandse RPAS branch organisatie
"The state of the RPAS-art in Europe and its future"

Dr. J.M.G. Heerkens 
Expert luchtvaart economie
"Innovations through the backdoor" 

Info
Kijk voor meer info op:
 www.mirg.eu
www.2seas-uav.com
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Uitdagingen in de het 2 zeeen gebied

Wat is BERISUAS?



Agenda  

11.00 

10.00
Welkom en opening 
• Welkom door burgemeester Woensdrecht

• Introductie van Interreg en de doelstellingen. Een
vertegenwoordiger van het 2 Zeeen  programma
zal een introductie geven over 2 Zeeen Clusters.

• Welkom bij BERISUAS door lead partner

10.20 
BERISUAS

10.10 
Introductie Interreg

•

Dr. J.M.G. Heerkens 
Expert luchtvaart economie
"Innovaties door de achterdeur" 

Lt. Col b.d. F. Muller
Voormalig commandant van de defensie UAS 
organisatie. 
"Militaire tot civiele applicaties van op 
afstand bestuurde luchtvaarttuigen"

Ir. Rob van Nieuwland
Voorzitter van de Nederlandse  branchevereniging 
voor RPAS 
"De stand van zaken op gebied van RPAS 
innovatie in the organisatie en zijn toekomst"

•

Doelen en voordelen van grensoverschrijdende 
samenwerking tussen de partners. 
Films van de MIRG en 3i projecten zullen 
rampbestrijding en UAV technologie laten zien. 
Wat is BERISUAS? 
Een rampscenario zal beschreven worden.    
Wat zijn de toekomstige grensoverschrijdende 
uitdagingen? 

09.30 
Ontvangst met koffie

12.30

Lunch 

15.00 
Demonstratie

Plenaire sessie . De 7 BERISUAS partners en 
belanghebbenden zullen  een presentatie van drie 
minuten  geven over onderwerpen zoals  ; 
grensoverschrijdende regelgeving voor UAV 
operaties, UAV sensoren voor rampenbestrijding op 
zee, economische haalbaarheid en een intuïtieve 
gebruikersinterface voor UAV operaties.

15.30 

Stands
De experts, partners en personen die een 3 
minuten pitch hebben gegeven zullen plaatsnemen 
bij hun stand en de gasten zijn vrij om rond te 
lopen en kunnen interactief met de technologie 
kennis maken. 

13.30 

Panel discussie
De experts zullen in discussie gaan tijdens een 
plenaire sessie  over de manier waarop 
onbemande luchtvaartuigen geimplementeerd 
moeten worden in het Europese luchtruim. Vragen 
die zoal aan bod komen zijn; Wat zijn de 
voordelen van grensoverschrijdende 
samenwerking? Wat is de toegevoegde waarde 
van onbemande luchtvaartuigen voor maritieme 
veiligheid? En wat zijn de economische kansen van 
de onbemande luchtvaart?

Kleine indoor demonstratie van een rampen 
scenario. Hoe gaan we verder in de toekomst?

14.30
3 Minute pitches

16.30

Netwerkborrel
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Experts
Plenaire sessie. Elke spreker zal een relevante 
presentatie van 20 minuten geven.

•

•
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"Investing in your future"
Crossborder cooperation programme 

2007-2013 Part-financed by the European Union 
(European Regional Development Fund)

Het Interreg 2 Zeeen programma is een EU subsidie 
programma dat grensoverschrijdende samenwerking 
bevorderd tussen Franse, Engelse, Belgische 
(vlaanderen) en Nederlandse partners. Het is gericht 
op het economische en duurzame groei potentieel 
van maritieme en niet maritieme onderwerpen door 
het opzetten en ontwikkelen van 
grensoverschrijdende partnerschappen.

Voor meer informatie over het 2 Zeeen 

Programma kunt u onze website bezoeken:

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

MFC Kloosterhof 
Huijbergseweg 3b 
4631 GC Hoogerheide
Netherland
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