
In de eerdere GDMC-nieuwsbrieven in Vi matrix 
is aandacht besteed aan het Land Administratie 

Domein Model. In deze nieuwsbrief wordt 
verslag gedaan van de voortgang in deze.

Verder wordt stilgestaan bij de viering van het 
25 jarig ambtsjubileum van Tjeu Lemmens aan 

de TU Delft.
Tot slot wordt aandacht besteed aan de 

uitkomsten van de Onderwijsvisitatie.

Onderzoek GISt tussen 
zeer goed en excellent

In januari 2009 is het rapport van 
de onderzoeksvisitatie gepubliceerd. 

Elke groep aan een Nederlandse 
universiteit wordt ongeveer eens 
in de 5 jaar gevisiteerd door een 
externe commissie met experts, 

waaronder bij de afgelopen visitatie 
prof. Paul Longley van University 

College London. 
De visitatie en het rapport zijn 

uitgevoerd volgens het Standaard 
Evaluatie Protocol van de VSNU, 

NWO en KNAW. Het onderzoek is 
op vier punten beoordeeld: kwaliteit, 

kwantiteit, relevantie en levensvat-
baarheid, alle op een 5-puntsschaal. 
Hierbij kwam het onderzoek van de 
sectie GISt gemiddeld op 4.3, of te 

wel tussen zeer goed en excellent. De 
score bij de vorige visitatie in 2004 

was gemiddeld 3.5 (tussen goed 
en zeer goed). De sectie GISt heeft 

hiermee de hoogste score van alle 
OTB onderzoeksgroepen behaald. 
Ook de toelichtingen van de visi-

tatiecommissie zijn zeer lovend. 
Enkele citaten: ‘The work of this 

group is at the forefront internatio-
nally, and makes a very important, 

substantial and wide-ranging impact 
upon the field’; ‘Both the basic and 

the applied research of this group 
are aimed at actual issues in society 

and are applicable to actual policies’; 
‘... the group’s highly valued output 

and its high international impact’; 
‘All publications of the group are 

available on the website.’ Het ont-
sluiten van alle publicaties sprak de 
commissie zeer aan (zie www.gdmc.
nl/publications), net zoals de twee-
wekelijkse lunchseminars (zie voor 

alle presentaties de GISt Wiki www.
gdmc.nl/wiki/index.php/Lunch_

Meetings). Enfin, een prettige steun 
in de rug en een prima uitgangspunt 
voor de volgende periode, waarvoor 
recent een nieuw GISt onderzoeks-

plan 2009-2014 is opgesteld.
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Voortgang Land Administratie Domein Model

In de eerdere GDMC-nieuwsbrieven van april/mei 2008 Vi matrix 16 (2) en juni/juli 2008  
Vi matrix16(3) werd al gemeld dat er bij de ISO TC211 (geo-informatie) een initiatief is aan-
gemeld en vervolgens geaccepteerd om tot internationale standaardisatie te komen op het gebied 
van de landadministratie. In deze nieuwsbrief zal nu een kort overzicht worden geven van de 
belangrijkste vooruitgang die er het afgelopen jaar is geboekt. Na de bijeenkomsten van de Land 
Administratie Domein Model (LADM, ISO 19152) expertgroep in Kopenhagen, mei 2008 en 
Delft, september 2008, heeft de derde bijeenkomst in december 2008 plaatsgevonden tijdens de 
ISO TC211 bijeenkomst in Tsukuba, Japan.

Werden de eerdere bijeenkomsten nog gedomineerd door Europese inbreng, tijdens de bijeen-
komst in Japan was dit voor het eerst niet het geval: er deden meer niet-Europeanen (15) mee, 
dan Europeanen (8, waarvan 3 uit Nederland). De Nederlandse deelname bestond uit het LADM 
edit-team:

Chrit Lemmen en Harry Uitermark (namens de FIG, beide Kadaster/ITC) en Peter van 
Oosterom (TU Delft). 

Sinds de indiening van het LADM in het begin van 2008 is door discussie binnen de 
LADM expertgroep en de commentaren die ontvangen zijn op de opeenvolgende werkversies 
het LADM flink aangepast en verbeterd. Een aantal van de meest in het oog springende ver-
anderingen zijn:
• meerdere LA_SpatialUnit objecten (bijv. percelen) kunnen worden gegroepeerd in een 

LA_RecordedObject (waar dan de rechten aan worden gekoppeld);
• het model ondersteunt zowel 2D als 3D en gemengde representaties;
• een LA_RecordedObject kan ook de rol van LA_Party (persoon) spelen, bijv. ‘eigenaar’ zijn 

van andere LA_RecordedObjects;
• het expliciet maken van blauwdrukken van klassen die wel gebruikt worden binnen 

LADM, maar die zelf buiten de scope vallen (personen, adressen, etc.);
• een aantal informatieve bijlagen, zoals object instantie diagrammen van ruim dertig voor-

beeldsituaties, uitwerking van landspecifieke profielen, etc.

Een belangrijk punt van aandacht is het op elkaar aansluiten van ISO LADM en INSPIRE 
Kadastrale Percelen (vooral voor Europa van belang). Met de laatste versies van beide model-
len is dit het geval: er is aangetoond dat op basis van het LADM en het toepassen van over-
erving van de relevante klassen, het model voor INSPIRE Kadastrale Percelen kan worden 
verkregen.

Na drie werkversies (WDs) gaat het LADM nu een nieuwe fase in volgens de internatio-
nale standaardisatieprocedure: de zogenaamde CD (committee draft versie) zal tijdens de 
volgende ISO TC211 bijeenkomst (Noorwegen, mei 2009) besproken worden. De planning 
is uiteindelijk dat in de loop van 2011 de definitieve status van internationale standaard is 
verkregen.

Vroegere collega George Vosselman (ITC) was helaas verhinderd, maar Luc Heres 
(RWS) was een uitstekende vervanger. Uitsmijter was de presentatie van Robert 
Kroon, die uitdrukkelijk niet sprak namens Geodelta. Hij ging in op de gevaren van 
het gebrek aan inhoudelijke kennis bij aanbesteders (zie ook Vi matrix, september 
2008) en eindigde met een zeer persoonlijk tintje door, onder het tonen van studen-
tentijd-foto’s, een gedicht voor te dragen uit de gedichtenbundel ‘Nooit Meer Tasten 
naar de Aarde’ geschreven door Tjeu in diezelfde studententijd. 

Tijdens zijn dankwoord verzocht Tjeu zijn dochter Fredie te reciteren uit dezelfde 
bundel. Na afloop werd de bundel aan de aanwezigen uitgereikt, evenals het door 
Tjeu geschreven boek: ‘Geoinformation Engineering: Changing Technology in a 
Changing World’. 

In het informele gedeelte refereerde Peter van Oosterom aan de intensieve betrok-
kenheid bij GIM International, waarin Tjeu meer dan een decennium lang en tot 
voor kort als hoofdredacteur, het vakgebied wereldwijd uitdroeg en kritisch becom-
mentarieerde als columnist. Ook de projecten, uitgevoerd in opkomende Europese 
landen en ontwikkelingslanden werden genoemd. In zijn dankwoord kenschetste de 
jubilaris zichzelf als ‘toch vooral een docent’. De lezingen zijn verzameld in NCG 
publicatie nr. 47. 

25 Jarig ambtsjubileum Tjeu Lemmens aan de TU Delft

Op 18 december 2008 werd het symposium ´Core Spatial Data´ gehouden in 
de senaatszaal van de TU Delft, georganiseerd door de Subcommissie Ruimtelijke 
Basisgegevens van de NCG en de sectie GIS-technologie van de TU Delft ter gele-
genheid van het 25-jarig ambtsjubileum van Tjeu Lemmens. De conferentie werd 
ondanks het ietwat ongunstige tijdstip, een week voor Kerstmis, druk bezocht. De 
organisatoren hadden als sprekers vooral vroegere collega’s – Jantien Stoter (thans 
ITC), Frank van de Heuvel (thans Cyclomedia) en Jaap Zevenbergen (TU Delft en 
thans ook ITC) – uitgenodigd. 

Laserscanning, onderzoek waar Tjeu veel aan heeft gewerkt, werd aansprekend 
voor het voetlicht gebracht. Eerst tijdens de opening waarin dagvoorzitter Peter van 
Oosterom (TU Delft) een puntenwolk van Tjeu toonde, opgenomen met een laser 
scanner en later door Stefan Flos die bevlogen sprak over AHN2. 
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