
 

 

 

SkeyDrone breidt zijn aanbod uit met het 

productgamma van Unifly en Senhive 
 

 

 
Steenokkerzeel 29 maart 2021 

De vraag naar het inzetten van drones voor diverse toepassingen blijft gestaag 

toenemen. Als dochteronderneming van skeyes, de Belgische luchtverkeersleider 

voor bemande vluchten, neemt SkeyDrone het voortouw in de veilige en efficiënte 

integratie van drones in ons luchtruim. Door het afsluiten van een strategisch en 

commercieel partnerschap met vooraanstaande technologiebedrijven Unifly en 

Senhive, zet SkeyDrone zijn ambities kracht bij om dé referentie te worden als 

Belgische verlener van informatiediensten voor drone operatoren en overheden.  
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3 pijlers van een veilig en gereguleerd droneverkeer 
Door het partnerschap met Unifly en Senhive vervolledigt SkeyDrone zijn initieel productgamma 
van vluchtautorisatiesoftware met volwaardige oplossingen op vlak van UTM (Unmanned Traffic 
Management) en drone detectie. SkeyDrone zal deze geïntegreerde oplossingen in een eerste 
fase op de markt brengen in de Benelux en Frankrijk.      
 
Hendrik-Jan Van Der Gucht, Managing Director SkeyDrone: “Deze samenwerking is uniek in 
opzet en brengt drie Belgische vooraanstaande partijen samen die beschikken over 
complementaire producten en unieke competenties. Door deze samenwerking worden wij de 
eerste complete service provider in het Belgische dronelandschap.”  
 
Leon van de Pas, CEO van Unifly: “Als geselecteerde technologiepartner kijkt Unifly ernaar uit om 
SkeyDrone te ondersteunen bij zijn ontwikkeling als een van de eerste vooraanstaande 
droneserviceproviders in overeenstemming met de nieuwe U-space regelgeving. Dit is een grote stap 
voorwaarts voor Europa. De counter-drone-oplossing van Senhive maakt het plaatje compleet: identificatie 
van drones is absoluut noodzakelijk voor een veilig luchtruim. SkeyDrone samen met Unifly en Senhive, we 
zijn er van overtuigd dat dit de kickstart is van een compleet aanbod van essentiële diensten die de markt 
voor droneservices in Europa een boost zullen geven." 
 
 
Thomas Petracca, CEO Senhive: “Dit partnership laat Senhive toe om een end-to-end oplossing 
te bieden aan onze klanten. Waar Senhive de focus legt op het leveren van drone detectie 
hardware (radar, spectrum analyse, communicatie systemen ..), laten de producten van Unifly en 
SkeyDrone  ons toe om verder te groeien op de Europese en Amerikaanse markt.  
 
 
Blik naar de toekomst 
Deze nauwere samenwerking tussen de 3 organisaties komt niet uit de lucht vallen. In een 
Europees kader werken ze immers al langer samen. Zo spelen SkeyDrone en Unifly een voorname 
rol in diverse Europese projecten en demonstraties rond U-space*. Het is dan ook vanzelfsprekend 
dat deze samenwerking zal worden opgedreven om de integratie en ontwikkeling van hun 
respectievelijke softwareplatformen binnen het Belgische U-space kader te bespoedigen. Ook met 
Senhive lopen diverse ambitieuze studies en projecten rond dronedetectie en droneprotectie (C-
UAV), zowel in een Belgische als Europese context. 
 
 
*U-space is een verzameling van sterk gedigitaliseerde en geautomatiseerde functies en 
procedures, ontwikkeld om op efficiënte en veilige manier uitgebreider droneverkeer in het 
luchtruim toegang te verlenen. Het regelgevend kader voor U-space zal naar verwachting in 
werking treden begin 2023. 
 
 
Over de partners: 
SkeyDrone:  
Dochteronderneming van skeyes, de Belgische luchtverkeersleider voor bemande vluchten, biedt 
diensten en producten aan om een veilig en efficient droneverkeer mogelijk te maken. Zo 
gebruiken skeyes, Defensie en de 6 publieke luchthavens in België het digitaal platform van 
SkeyDrone om drone vluchten te autoriseren en monitoren. 
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Unifly:  
Belgisch bedrijf Unifly is de wereldleider op het gebied van het beheer van onbemand verkeer. Het 
Unifly-platform verbindt autoriteiten met piloten om drones veilig in het luchtruim te integreren. De 
nationale luchtverkeersleiding van o.a. België, Canada en Duitsland gebruiken de oplossing van 
Unifly voor het beheer van droneverkeer in hun luchtruim. 
 
Senhive:  
Ontwikkelaar en integrator van kritische communicatie- en sensorsystemen.  Naast klanten binnen 
luchthavens, zeehavens, politie en civiele bescherming ondersteunt Senhive tevens verschillende 
Europese projecten ten behoefte van dronedetectie, bosbrandbestrijding, en kritische 
communicatie. 
 
 
 

Meer informatie vind je op de websites: 

www.skeydrone.aero 
www.unifly.aero 
www.senhive.com   
 


