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PRO

“Een goede voorbereiding draagt bij aan 
het veilig uitvoeren van een dronevlucht” 

Drone PreFlight Pro, gebouwd door en voor drone-operators, 
is een online platform met alle relevante informatie waarmee 
ROC en ROC-Light operators een dronevlucht kunnen voor-
bereiden. Ervaring uit de bemande en onbemande lucht-
vaart hebben we toegepast in deze gebruiksvriendelijke 
toepassing. Hierbij zijn niet alleen de bekende no-fly zones 
beschikbaar maar vind je veel meer omgevingsinformatie. 
Dit verhoogt het veiligheidsniveau in je drone-organisatie.

www.aeret.nl/dronepreflight

AERET
DRONES DATA GIS www.aeret.nl info@aeret.nl @Aeret_IT @Aeret.nl



De wereld en toepassingen van drones groeien 
erg snel. Toen we vier jaar geleden als één van de  
Founding Fathers aanwezig waren bij de oprichting 
van de brancheorganisatie DARPAS, was het aantal 
professionele operators nog beperkt. Inmiddels groeit 
deze groep nog altijd. De ROC en ROC-Light operators  
hebben behoefte aan een gecentraliseerde plaats 
met relevante omgevingsinformatie om een drone- 
vlucht voor te bereiden.

Drone PreFlight Pro is dé online vluchtvoorbereidings-
applicatie voor de ROC- en ROC-Light operators. De 
portal behelst de benodigde informatie in vijf hoofd-
categorieën: Luchtruim, Infrastructuur, Omgeving, 
Natuur & Milieu en Meteo.

Onze visie is dat drone-operators met de juiste infor-
matie, communicatie en voorbereiding steeds meer 
toepassingen met drones kunnen uitvoeren. Van het 
vliegen in CTR’s tot het (dichtbij) inspecteren van 
gebouwen en kunstwerken.

We zijn erg dankbaar voor de feedback, tips en 
wensen die zijn doorgegeven. We hopen ook dat  
iedereen dit blijft doen zodat we deze kunnen blijven 
integreren in aankomende updates. Voor meer infor-
matie over Drone PreFlight Pro ga naar de website  
www.aeret.nl/dronepreflight 

Het Aeret team wenst je veel 
mooie drone-vluchten toe.

Mark de Haan - Founder Aeret
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In het luchtruim boven Nederland vindt veel vliegverkeer plaats. Op Schiphol vonden in 2015 451.000 
vliegbewegingen plaats. Een scheiding tussen bemand en onbemand verkeer is erg belangrijk om de 
veiligheid in de lucht en op de grond te kunnen waarborgen. In Drone PreFlight Pro zie je deze No Fly 
gebieden met een uitgebreide beschrijving. Deze informatie is te visualiseren op zowel een topografische 
kaart als luchtfoto achtergrond, beide in te zoomen tot straatniveau.

CTR 
Ongecontroleerde luchthavens

Zweefvlieg-, Microlight- en Parasail velden
Laagvlieggebieden en Routes

Tijdelijke gebieden
RPAS Test Centra

De No Fly zones bevatten uitgebreide metadata.

LUCHTRUIM
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Nederland heeft veel bouw en kunstwerken. Graag wil je tijdens je vluchtvoorbereiding weten welke 
objecten een mogelijk risico vormen. Staat er een hoogspanningsmast in de buurt of vormt een 
UMTS zendmast een mogelijke storingsbron? Met Drone PreFlight Pro heb je de beschikking over de 
volgende informatie.

Wegenbestand
Spoorwegen
Vaarwegvakken
Windturbines in NL
Hoogspanningsmasten in NL
Zendmasten in NL

In Drone PreFlight Pro staan ruim 45.0000 zendmastlocaties.
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Elke vierkante meter in Nederland is ingedeeld en heeft een bestemming. Voor de risico-analyse van 
een dronevlucht wil je graag weten welke panden er in de buurt staan en wat hun gebruiksdoel is. 
Wellicht heb je voor een gebouwinspectie ook behoefte aan een 3D reconstructie van het gebouw. 
Met Drone PreFlight Pro heb je de beschikking over de volgende informatie.

Gemeentegrens
Hoogtekaart met 3D module

Kadastrale kaart
BAG panden 

Met de hoogtekaart meet je hoe hoog objecten zijn.

OMGEVING
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Met één klik meet je de oppervlakte van een Agrarisch Areaal.

DATASETS
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Drones worden veel ingezet voor agrarische toepassingen. Sommige van deze buitengebieden vallen 
echter ook in een Natura2000 gebied. Om hier te mogen vliegen dien je aanvullende maatregelen 
te treffen. Voor de drone-operators werkzaam in de agrarische sector bieden we areaal-informatie. 
Oppervlakte en omtrek van de agrarische arealen zijn te achterhalen met één klik op de kaart.

Agrarische Arealen in NL
Natura2000 gebieden

NATUUR EN MILIEU
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Meteogegevens worden iedere tien minuten geupdate. 6

Buienradar
Temperatuur

Windsnelheid en Koers
Hoogste Windstoot 

Luchtdruk
Luchtvochtigheid

Zichtwaarde (M.O.R)

Een aspect dat natuurlijk niet kan ontbreken binnen een vluchtvoorbereiding is actuele en betrouwbare 
meteo-informatie. Met Drone PreFlight Pro bieden we je relevante meteo-informatie die elke 10 minuten 
wordt geactualiseerd. Deze wordt verzameld van ruim 30 KNMI meteostations verspreid over Nederland. 
Binnen Drone PreFlight Pro heb je beschikking over de volgende informatie. 

METEO
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Connecting Data
Aeret focust zich op Drone, Data en GIS-toepassingen. 
Sinds 2008 zijn we actief in de innovatieve wereld 
van deze onbemande systemen. Vanaf 2015 zijn we 
ons gaan richten op data-toepassingen voor drone- 
operators. 

Drone PreFlight Basic
Voor de recreatieve drone operators hebben we een 
gratis applicatie ter beschikking gesteld om een drone- 
vlucht voor te bereiden. De webapplicatie is gemakkelijk 
te bekijken op pc, tablet en smartphone. 

Drone PreFlight Pro
Voor ROC en ROC-Light operators is Drone PreFlight 
Pro hét middel dat ze in staat stelt een vlucht voor te 
bereiden en mogelijke risico’s te minimaliseren.

Drone PostFlight
Drone Post Flight is een dienst voor het verwerken van 
uw drone-data. Wij verwerken drone-luchtfoto’s tot 
Orthofoto (Kaart), 3D-model of Digitaal Hoogtemodel. 
Deze data is te gebruiken in uw eigen GISviewer of 
onze web-based viewer.

OVER AERET
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