
Drones in de bouwsector
vandaag en morgen
Intro en algemeen kader
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Technology

• Drone Technology



Agenda
• 10u00-10u20 – Drones in de bouwsector vandaag en morgen

• Michael de Bouw – WTCB 
• Mark Vanlook – EUKA, Vlaamse Drone Federatie

• 10u20-10u45 – Drones, hoogvliegers van de toekomst: wetgeving
• Elwin Van Herck – Belgian Drone Federation

• 10u45-11u10 – Inspecties, what you see is what you get
• Guy Meyvaert – DFM Architectural Office

• 11u10-11u35 – Lidar technologie op drones en mobiele platforms
• Liesbeth Buyck - Stormbee

• 11u35-12u00 – Vliegende robotten, hyperspectraal technologie 
en artificiële intelligentie
• Jan Leyssens - Airobot



WTCB Monografie

• Document dat meer inzicht geeft 
in een innovatieve  technologie / 
proces 

• Stand van zaken, technieken, 
mogelijkheden, risico’s en 
toekomst



Drones

• Types
• Nadruk op de 

multicopters



Tools op drones

• Bijv. fotogrammetrie (beeldcorrelatie)



WTCB

Tools op drones

• Bijv. fotogrammetrie



Mogelijkheden

• Visualisatie / documentatie / user experience
• Werfopvolging, marketing, …
• Video’s, VR, 360°, fotorealistische modellen…



Mogelijkheden

• High precision metingen / 
kwaliteitscontrole

WTCB
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Mogelijkheden

• Geavanceerde visietechnieken
(bijv. thermisch + defecten)



Mogelijkheden

• Geavanceerde visietechnieken (bijv. 
multispectraal)

• Verwerking van beelden (klassificeren, 
textureren, correcties …)



Mogelijkheden

• Specifieke sensoren
• Meethulp
• Bewegingshulpmiddelen
• Veiligeidshulpmiddelen
• …

WTCB



Trends

• Drones ‘as a service’
• Leveren nuttige gegevens

WTCB

WTCB
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Low damage

High damage



Ideeën? Vragen?

Contacteer C-Tech!



EUKA, Vlaamse drone federatie



Interessante sessies voor de 
bouwsector:
• Europese en Belgische 

wetgeving
• Drone Business Architect
• Fotogrammetrie - PIX4D
• Werkplekleren, proeftuin, 

praktijklessen, …
• Innovatietrajecten
• Artificiële Intelligentie 

sessies

www.droneport.eu/agenda



Haalbaarheidsstudie ‘Drones als 
hulpmiddel in de bouw’
• Drone = (toekomstige) werftool / bouwassistent?

• Toetsen aan een zekere haalbaarheid en noodzaak van 
concrete toepassingen voor drones op de bouwwerf
• Meerwaarde?
• Verwachtingen?
• Noodzakelijke en realistische investeringen?
• Efficiëntie?
• …



Haalbaarheidsstudie ‘Drones als 
hulpmiddel in de bouw’
• 5 business cases

• Drones als transportmiddel op de werf
• brengen van een vergeten hamer, heffen van een zak cement …

• Drones als inventaris-instrument op de werf
• materialen op werf herkennen, inscannen en inventariseren

• Inspecties indoor en outdoor met een drone
• technische installaties van dichtbij of veraf inspecteren

• Bewaking & beveiliging van een werf met een drone
• op efficiënte, automatische, en goedkope manier werf beveiligen

• Spuitacties op de werf met een drone
• snel en efficiënt op moeilijk plekken een vloeistof aan te brengen

• Eind 2019 / begin 2020 publicatie met conclusies



Proeftuin ‘Drones in de bouw en landbouw’

• Land- en tuinbouwsector & bouwsector

• Proeftuin:
• Drone Kennisfabriek (= innovatiehub)
• Drone Lab (= fysieke test- en ontwikkeling)
• Drone Academy (= disseminatie & kennisvalorisatie)



Proeftuin ‘Drones in de bouw en landbouw’

• Dronegerelateerde innovaties versneld ingang te laten vinden
• Vlot toegang krijgen tot de opgebouwde kennisblokken

• Land- en tuinbouwsector:
• De drone met de (hyperspectrale) 

camera voor het capteren van data
• Drone met 4G / 5G communicatie
• De drone om te sproeien
• De vogelverschrikker drone



Proeftuin ‘Drones in de bouw en landbouw’

• Dronegerelateerde innovaties versneld ingang te laten vinden
• Vlot toegang krijgen tot de opgebouwde kennisblokken

• Bouwsector:
• De drone die BIM-data aanlevert
• De drone die lichte vrachten levert
• De drone die volumeopmetingen doet via 

innovatieve (hyperspectrale) camera’s
• Drone met 4G / 5G communicatie



ESF Switch – Leren op de werkplek

Wat?
• Werknemers draaien tijdelijk mee in een andere 

werksetting en keren vervolgens terug naar hun eigen job
• Drone-gerelateerde competenties verwerven bij mensen met veel ervaring
• Kennis opdoen: waar en hoe kunnen drones ons ondersteunen?
Wie?
• Project vanuit EUKA, ism Confederatie Bouw, PC Fruit, Boerenbond, APEG-

BVBO
• Proces begeleid door Hogeschool PXL, Expertisecentrum Innovatief 

Ondernemen 



ESF Switch – Leren op de werkplek
Waarom?
EUKA
• Drone-industrie heeft nood aan nieuwe competenties
• Meer samenwerking tussen industrie
• Ondernemerschap stimuleren
• Ervaring andere industrieën delen met drone-industrie (en vice versa)

Confederatie Bouw Limburg
• Investeert in nieuwe technologieën
• Drones perfect match
• Kennis qua drones optrekken, mismatch kansen en realisaties vermijden



ESF Switch – Leren op de werkplek

Voorbeeld
Drone-piloot in dienst bij bouwbedrijf

Switch met een zelfstandig piloot

Wat kunnen we zelf verbeteren? 
Wat kan deze zelfstandig piloot misschien nog beter dan wij zelf?  

Bouwbedrijf: scherpt kennis en kunde van eigen piloot aan
Zelfstandig piloot: ontdekt waar piloten in dienst van bouwbedrijf 
‘tegenaan’ lopen en waar een aanbod wenselijk is



Bedankt!
Michael de Bouw / WTCB / mdb@bbri.be
Samuel Dubois / WTCB / sdu@bbri.be

Mark Vanlook / EUKA / mark.vanlook@euka.org
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