
Themagroepen
De sectie GIS-technologie heeft als primair 

doel het verrichten van onderzoek (en geven 
van onderwijs) op het gebied van de technolo-
gie voor geo-informatie verwerkende systemen; 
dit in de context van de informatie-infrastruc-
tuur. Dit ‘gereedschaps’ (tool) gericht onder-
zoek kan alleen zinvol gebeuren door de tools 
met de praktijk te confronteren. Door concrete 
GIS-toepassingen te analyseren, sporen onze 
onderzoekers gebreken in de huidige technolo-
gie en kennislacunes op. Via wetenschappelijk 
onderzoek worden verbeteringen en oplos-
singen ontwikkeld, die in de praktijk worden 
getoetst. Met de realisatie van de ruimtelijke 
(Engels: ‘spatial’) informatie-infrastructuur 
(SII) zal het aantal gebruikers, zonder GIS 
expertise, sterk toenemen. Daarnaast is de sec-
tie GIS-technologie in de afgelopen jaren sterk 
gegroeid, zodat de introductie van twee thema-
groepen voor de hand lag. 

Er is gekozen om de volgende twee toepas-
singsgerichte themagroepen te creëren: 1. crisis 
management en 2. ruimtelijke informatie-
infrastructuur. De GISt themagroep Crisis 
Management houdt zich bezig met het ontwik-
kelen van raamwerken, het ontwikkelen van 
oplossingen en het bouwen van prototypen, 
die het besluitvormingsproces in geval van 
urgente situaties ondersteunen door de op ken-
nistechnologie gebaseerde inzet van geo-infor-
matie. Daarnaast is op initiatief van de sectie 
in 2005 het eerste internationale symposium 
op het gebied van Geo-information for Disas-
ter Management (Gi4DM) georganiseerd. 
Daarbij is het niet gebleven (2006, Goa, India 
en 2007, Toronto, Canada). Inmiddels zijn de 
voorbereidingen voor het vierde symposium 
(2008, Beijing, China) in gang gezet. 

De GISt themagroep SII houdt zich bezig 
met de technologische ontwikkeling van 
authentieke registraties, zoals topografische of 
kadastrale informatie. Op dit vlak zijn er zowel 
nationaal als internationaal (INSPIRE) vele 
ontwikkelingen gaande. Beide themagroepen 
hebben gemeenschappelijk het onderzoek naar 
de basis Geo-ICT technologie. Deze bestaat 
naast het centrale onderzoeksthema Geo-Data-
base Management Systemen (geo-DBMSen), 
de basis van de GII, uit onderzoeksonderwer-
pen zoals 3D ruimtelijk-temporeel model-
leren, computationele geometrie (ruimtelijke 

datastructuren en algoritmen), gedistribueerde 
geo-informatieverwerking (netwerkprotocol-
len, web services en interoperabiliteit), mobiel 
GIS (Location Based Services, LBS) en kennis-
technologie (ontologie en semantiek). Samen 
met, vanuit ons perspectief ondersteunende 
technologieën, zoals inwinning, plaatsbepaling 
en visualisatie, toetsen we onze onderzoeksre-
sultaten aan de twee genoemde toepassingsge-
bieden. 

Sisi Zlatanova UHD
Na een zorgvuldige toetsings-

procedure door een onafhanke-
lijke commissie (ook bestaande 
uit niet-TUD medewerkers) 
is besloten dr. Sisi Zlatanova 
te bevorderen tot Universitair Hoofddocent 
(Engels: associate professor). Dit is een terechte 
beloning voor haar jarenlange inzet en goede 
resultaten op zowel het gebied van 3D GIS als 
op het gebied van rampenbestrijding (onder-
zoek & onderwijs). Binnen de universitaire 
wereld zijn er aan het UHD-schap rechten ver-
bonden, zoals de mogelijkheid lid te zijn van 
een promotiecommissie, het kunnen uitvoeren 
van de taak van toegevoegd promotor en het 
kunnen leidinggeven aan themagroepen. Wat 
het laatste aspect betreft is het ‘boter bij de vis’ 
en gaat Sisi direct leiding geven aan de nieuwe 
GISt themagroep Crisis Management.

Oracle prijs
Voor het eerst in de geschiedenis van de ‘Oracle Spatial Educa-

tion & Research Excellence Award’ is deze toegekend aan een orga-
nisatie buiten Noord-Amerika. Op 8 maart 2007 tijdens de Gita 
conferentie in Houston, Texas is bekend gemaakt dat de TU Delft 
dit jaar deze award mocht ontvangen (http://www.oracle.com/
technology/products/spatial/htdocs/spatial_conf_0703_idx.html). 
De overhandiging vond plaats tijdens de BGI themabijeenkomst 
‘geo-onderwijs en tekorten op de arbeidsmarkt’ op 30 mei 2007 
bij Orcale in De Meern. Han Wammes van Oracle gaf aan dat deze 
award is toegekend op basis van de jarenlange samenwerking tus-
sen Oracle en de TU Delft in GDMC-verband op het gebied van 
het onderzoek naar ruimtelijke (spatial) functionaliteit binnen het 
Database Management Systeem (DBMS). De TU Delft innovaties, 
zoals topologiestructuren en 3D functionaliteit, zijn (mede) de 
brandstof voor de nieuwste ‘spatial’ ontwikkelingen binnen het 
vlaggenschipproduct van Oracle: het DBMS. 

26th Urban Data 
Management 
Symposium
10-12 Oktober 2007, 
Stuttgart, Duitsland 

UDMS, de Urban Data Management 
Society, organiseert vanaf 1971 inter-
nationale symposia op verschillende 
locaties in Europa om de ontwikkeling 
van informatiesystemen bij de lokale 
overheid te bevorderen. UDMS stelt 
zich ten doel een forum te creëren voor 
het bediscussiëren van nieuwe metho-
den, het onder de aandacht brengen van 
nieuwe technologie en het uitwisselen 
van ervaring op het gebied van lokaal 
gegevensbeheer. Het accent heeft daarbij 
altijd gelegen op stedelijke toepassingen, 
maar regionale en landelijke aspecten 
vinden in toenemende mate een plaats 
binnen UDMS.

Tijdens het 26ste symposium is er 
speciale aandacht voor:
- geosamenwerking in een urbane en 

landelijke omgeving;
- lokale en regionale 

informatieverwerking;
- GIS in lokaal en regionaal gegevens-

beheer voor duurzame ontwikkeling.

De deelnamekosten bedragen € 320,00 
voor reguliere deelnemers en € 275,00 
voor studenten.
Het voorlopig programma is inmiddels 
beschikbaar via de website: 
http://www.udms.net

Vernieuwingen binnen de sectie 
GIS-technologie

Redactie
Elfriede M. Fendel, (projectmanager sectie GIS-technologie):  
tel. 015-278 4548, e-mail e.m.fendel@tudelft.nl
www.gdmc.nl
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