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Testen drones op Vlieland met Innofest  
 
Drone Delivery Services BV is een start up. Ons doel is het vervoer verzorgen van (urgente) goederen 
door de lucht. Enerzijds kun je hierbij denken aan medische goederen die snel op de plek van 
bestemming moeten zijn, anderzijds denken wij ook aan goederen die op lastig bereikbare plekken 
geleverd moeten worden. 
 
Ons doel was om op tijdens ITGWO op Vlieland een aantal vluchten met goederen te verzorgen. 
Hiermee willen wij laten zien wat er al kan. Het festival leent zich uitermate goed om met lokale 
ondernemers en politiek in gesprek te gaan over mogelijkheden in de toekomst. Juist daar waar 
restricties liggen voor vliegen toont de discussie de relevantie aan van samen dit soort testen te 
organiseren en vooral te leren van de ervaringen. Wat kan er wel, hoe kunnen we overlast beperken, 
industrie uitdagen om met passende oplossingen te komen, etc. Wij zoeken tijdens het festival de 
stakeholders op en wij gaan het gesprek aan. Autonoom vliegen komt er aan en kan een oplossing 
zijn. Ook de uitdaging van de Wadden eilanden ligt op tafel: hoe transporteren wij in de toekomst 
goederen naar de eilanden als het niet meer via het water kan? 
 
In de basis staat ons bedrijf in de startblokken: aan boord hebben 
wij twee zeer ervaren dronepiloten, technisch onderhoud, kennis 
van regelgeving en sinds dit jaar zijn wij in het bezit van een drone 
met een spanwijdte van bijna 2,5m en een tilgewicht van 15kg. We 
praten niet meer over een concept. De goedgekeurde drone vliegt, 
kan goederen vervoeren en staat klaar om op te stijgen in weer en 
wind. Zie hier onze demovlucht. 
 
Uit een eerder gesprek met een ondernemer op één van de eilanden bleek dat er interesse was in 
levering van kritische onderdelen van een machine die binnen 6u weer operationeel moest zijn. 
 
Graag gaan wij in gesprek met lokale ondernemers die 
mogelijkheden zien in drone transporten en mee 
willen denken in kansen. Vanuit deze gesprekken 
zouden wij in 2021-2022 kunnen werken aan een 
project om met een aantal vluchten goederen van en 
naar het eiland te vervoeren. Met een aantal 
testvluchten kunnen we ervaring opdoen, kijken wat 
werkt, wat anders moet, wat er nodig is en 
voorbereiden op het moment dat vluchten 
toegestaan worden. Op korte termijn (2024-2025) verwachten wij transport van goederen, op lange 
termijn (>2025) volgen de eerste testvluchten met personen. Ook deze dronetaxi's vliegen al. 
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