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De VS beschikken over 
7 onbemande 
spionagevliegtuigen als 
de Predator  om hun 
grenzen (en wateren) te 
bewaken 20 m

10,7 m

Basis voor onbemande grenspatrouillevluchten Overgang VS Overgang Canada1 Belangrijke grensovergang

Door onze correspondent
Frank Kuin
Grand Forks, 18 Maart. Onbe-
mande vliegtuigjes worden sinds fe-
bruari door de Verenigde Staten in-
gezet aan de grens met Mexico om de
smokkel van drugs in de gaten hou-
den, bevestigden de regeringen van
beide landen deze week. President
Obama en zijn Mexicaanse collega
Cálderon bespraken deze aanpak on-
langs onderling, maar vertelden na
hun ontmoeting niets over de opera-
ties, die gevoelig liggen in Mexico.

Ook de grens van de VS met Cana-
da wordt door de Amerikanen in het
oog gehouden met onbemande spio-
nagevliegtuigen. Op een lucht-
machtbasis in North Dakota worden
piloten opgeleid voor missies aan
beide grenzen, en worden op afstand
toestellen bestuurd. Desnoods tot in
M e x i c o.

In een garage op de basis staat een
grote, raamloze aanhangwagen: het
Ground Control Station. Binnen lijkt
het of je in de hermetische cockpit
staat van een spionagevliegtuig in
vlucht. Twee piloten zitten achter
besturingspanelen waarmee ze een
toestel bedienen, bijgestaan door een
vluchttechnicus. Het vliegtuig, een
zogeheten Predator, seint beelden te-
rug van het grotendeels onbewaakte
gebied aan de grens van de VS en Ca-
nada: besneeuwde vlaktes in grijstin-
ten.

Het vliegtuig, uitgerust met radar
en infraroodcamera’s, kan vanaf een
hoogte van 5.800 tot 8.500 meter ob-
jecten vastleggen tot tien centimeter
klein – menselijke voetsporen, bij-
voorbeeld, die de grens oversteken
buiten douaneposten om.

„De Predator dient om gegevens te
verzamelen”, zegt John Priddy,
hoofd van het Nationale Operatione-
le Centrum voor Luchtveiligheid in
Grand Forks. Hij toont twee luchtfo-
to’s: een van een kaal stuk grensland-
schap, en een van hetzelfde gebied
een dag later met een dunne streep –
het spoor van een oversteker. „Wij in-
ventariseren waar de grens wordt ge-
passeerd, zodat we grensagenten op
de juiste plekken kunnen inzetten”,
zegt Priddy. „Zo kunnen we de grens
intelligenter beveiligen.”

Sinds kort houdt de Predator de
Amerikaans-Canadese grens in de
gaten van de Grote Meren tot bijna
aan de westkust, een band van onge-
veer 1.800 kilometer, langs de 49ste
breedtegraad. Missies aan de Mexi-
caanse grens worden veelal uitge-
voerd vanaf een basis in Sierra Vista,
Arizona, al kunnen ze ook worden
bestuurd vanuit Grand Forks.

Aan de noordgrens speurt het toe-

stel naar aanwijzingen van mogelij-
ke terroristen, illegale immigranten
en drugssmokkelaars uit Canada –
dat in de ogen van sommige Ameri-
kanen een laks toelatingsbeleid voert
en niet hard genoeg optreedt tegen
m a r i h u a n a p l a n t a g e s.

Traditioneel staat de grens tussen
de twee landen bekend als „de lang-
ste onverdedigde grens ter wereld”,
maar tijden zijn veranderd. Sinds de
aanslagen van 11 september 2001 be-
schouwen sommige Amerikanen de
open grens met hun noorderburen
als de zwakste schakel in de beveili-
ging van het land.

Regelmatig klinkt de roep om be-
tere bewaking, zoals aan de gemilita-
riseerde grens met Mexico. Daar
worden ook grondsensoren ge-
bruikt; als er een afgaat, kan een
vliegtuig erop af voor inspectie, legt
Priddy uit. „Hoewel de nadruk ligt
op de zuidgrens, realiseren we ons
dat mensen kunnen proberen om via
de noordgrens binnen te komen.”

Het is echter onbegonnen werk
om de noordgrens van 6.400 kilome-
ter te bewaken, over bergen, door
bossen, over ijzige meren en velden –
om niet te spreken van de grens tus-
sen Canada en Alaska van nog eens
zo’n 2.500 kilometer.

Vorige maand meldde de Ameri-
kaanse Government Accountability

Predator vliegt langs grenzen van VS
Met onbemande spionagevliegtuigen zoeken Amerikaanse douaniers voetstappen in de sneeuw

Technieken om mensen op te
sporen die de VS hebben
ontwikkeld in Irak,
gebruiken ze nu aan de grens
met Mexico en Canada. „Het
is niet omdat we bang zijn.”

Vanuit eigen land besturen Amerikanen drones boven Mexico en Canada

Office dat aan slechts 51 kilometer
sprake is van een „aanvaardbaar vei-
ligheidsniveau”. De VS „hebben niet
het vermogen om illegale activitei-
ten te signaleren aan het overgrote
deel van de noordgrens”, staat in het
rapport. Senator Joe Lieberman,
voorzitter van de Senaatscommissie
van Nationale Veiligheid, noemde
die conclusie „absoluut alarme-
rend”.

Die houding tekent het verschil in
mentaliteit aan weerszijden van de

Amerikaans-Canadese grens sinds
2001. Terwijl de Amerikanen veilig-
heid benadrukken, wil Canada open-
heid en toegang tot de VS. De buur-
landen, die in 1988 een vrijhandels-
verdrag sloten, onderhouden ’s we-
relds grootste bilaterale handelsrela-
tie: dagelijks passeert 1,6 miljard
dollar aan goederen en diensten de
grens. Voor de VS is dat significant;
voor Canada is het van economisch
levensbelang .

Probleem voor Canada is dat het
sinds 2001 buiten de beveiligingszo-

De Verenigde Staten
denken aan veiligheid,
Canada wil openheid

EU wil ook drones
Europees grensbewakings-
agentschap Frontex onderzoekt
de mogelijkheden om de Euro-
pese buitengrenzen te bewaken
met onbemande vliegtuigen..
Daarbij wordt vooral gekeken
naar het inzetten van onbeman-
de vliegtuigen aan de zeegren-
zen. Deze kunnen helpen boten
met vluchtelingen op weg naar
Griekse eilanden of de Italiaanse
kust vroeg te zien aankomen.
In oktober organiseert Frontex,
voor de tweede keer, een work-
shop over het gebruik van onbe-
mande vliegtuigen voor grens-
bewaking. Op de website het
agentschap staat een oproep
aan producenten om zich te aan
te melden, zodat ze hun appara-
tuur kunnen demonstreren voor
vertegenwoordigers van de
douane autoriteiten van EU-lid-
staten. Frontex is voor perso-
neel en materieel nu nog afhan-
kelijk van vrijwillige bijdragen
van lidstaten. In Brussel wordt
gewerkt aan een wet die moge-
lijk maakt dat Frontex zelf mate-
rieel kan aanschaffen. Op de
laatste Europese top is besloten
Frontex extra geld te geven.
Aanleiding zijn de verwachte
vluchtelingenstromen uit
Noord- Afrika. Voor 2011 is de
begroting 86 miljoen euro. Het is
nog niet duidelijk hoeveel daar
bij komt.

ne van de VS is komen te liggen, zegt
Colin Robertson van het Canadian De-
fense and Foreign Affairs Institute in Ot-
tawa. De landen werken al decennia-
lang samen bij defensie van conti-
nent en luchtruim; tijdens de Koude
Oorlog deelden ze een waarschu-
wingssysteem tegen Russische bom-
menwerpers in het Arctische gebied.

„Maar sinds 11 september is de
grens verlegd van de Noordpool naar
de 49ste breedtegraad”, zegt Robert-
son. „Sommige technologieën waar-
mee de VS heeft geëxperimenteerd in
Irak, zoals radars en drones, worden
nu ingezet aan de noordgrens.”

Volgens Robertson heeft dat te ma-
ken met Amerikaanse percepties:
vergeleken met de Mexicaanse grens,
waar een muur is opgetrokken, is de
Canadese grens schrikbarend open.
„Als je uitgangspunt is dat een grens
moet zijn beschermd door een hek,
dan klopt het dat er weinig bescher-
ming is aan de noordgrens”, zegt Ro-
bertson. „Maar als je uitgaat van de
vraag of een hek nodig is tegen de
dreiging die uitgaat van Canada, dan
moet je vaststellen dat illegale activi-
teit aan de grens het niveau van ern-
stige dreiging niet haalt.”

Dat zegt ook Wayne Arseny, burge-
meester van Emerson, een Canadese
grensplaats ten noorden van Grand
Forks. De toegangsweg naar het dorp

scheidt de provincie Manitoba van
besneeuwd akkerland in North
Dakota. Er is geen markering. Arseny
werkte jarenlang als officier bij de
Canadese douanepost verderop. „Ik
zeg niet dat er geen illegaal verkeer
is, maar het is vrij minimaal”, zegt
hij. „Het is mogelijk om de grens op
onbewaakte plekken over te steken,
het is alleen niet erg praktisch. In de
winter bevriezen je voeten. En het
loopt in de gaten bij boeren als je
over hun akkerland gaat.”

Op de luchtmachtbasis erkent
Priddy dat betrappen op heterdaad
zeldzaam is. „Mij wordt altijd ge-
vraagd hoeveel mensen we dankzij
de Predator hebben opgepakt”, zegt
hij. „Maar zo moet je het niet zien. Er
is geen toestroom van migranten
vanuit Canada, het dreigingniveau is
anders dan aan de zuidgrens. Ik wil
niet dat Canadezen denken dat we
met Predators langs hun grens vlie-
gen omdat we bang voor ze zijn, of
hen bespioneren.”

Toch wordt het vluchtgebied uit-
gebreid, mogelijk ook in oostelijke
richting. Volgens Priddy is de Preda-
tor het beste instrument om de situ-
atie aan de grens te inventariseren.
„Net zoals je de voordeur ’s nachts op
slot doet omdat je niet wilt dat er ie-
mand inbreekt, willen mensen in de
VS weten wie het land binnenkomt.”


