
Even voorstellen

Zhengjie Fan, MSc is sinds 
1 april 2009 werkzaam als 
promovendus bij de Sectie 

GIS-technologie. Zij heeft haar 
MSc-opleiding voltooid aan 
de University of Science and 
Technology in China. Haar 

promotieonderzoek richt zich op het gebruik van geo-
informatie en ontologietechnologie om semantische 

interoperabiliteit op het gebied van crisismanagement 
op te lossen. Haar achtergrond is kunstmatige 

intelligentie in computerwetenschappen en ze heeft 
in dit kader eerder onderzoek uitgevoerd naar het 

semantisch web en semantische web services.

Per oktober 2009 is  
dr Jantien Stoter als universitair 

hoofddocent teruggekeerd bij 
de sectie GIS-technologie. Zij 

doet dat in combinatie met een 
baan als adviseur product- en 

procesinnovatie bij het Kadaster. 
Het doel van deze constructie is om een liaison 

te realiseren tussen Kadaster (praktijk) en TU 
Delft (wetenschap) op GIS-gebied waarvan beide 

organisaties profiteren.
In 1995 begon Jantien als GIS-consultant bij 

Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht. Later 
voerde zij GIS analyses uit ten behoeve van Milieu 

Effect Rapportages voor grote infrastructurele werken 
bij Ingenieursbureau Holland Railconsultant. Van 
1999-2004 was Jantien al eerder werkzaam bij de 

sectie GIS-technologie, waar zij haar promotie ‘3D 
Kadaster’ voltooide naast haar functie als universitair 

docent. Voor dit onderzoek ontving zij in 2004 de 
Professor Tienstra prijs.

In 2004 verhuisde ze naar de afdeling Geo-
information Processing bij het ITC (sinds 2006 

universitair hoofddocent), met als expertisegebieden 
multi-schaal data integratie en gebruikersaspecten van 

geo-ICT. Als Nederlandse vertegenwoordigster van 
EuroSDR (European Spatial Data Research) heeft zij 

een internationaal onderzoek geleid naar automatische 
generalisatie.

In haar geïntegreerde functies zal Jantien zich 
bezighouden met het realiseren van een breed 

ontwerp van 3D in Kadaster datasets met focus op 
topografie. Daarnaast staan informatiemodellering en 

automatische generalisatie op de agenda’s van beide 
werkgevers.

oktober 2009
In deze nieuwsbrief geven wij aandacht aan de 

beoordeling van onze RGI-projecten en de uitreiking 

van de Geo Innovatie Awards tijdens de RGI 

Nazomerdag. Tot slot stellen wij Zhengjie Fan MSc en 

dr Jantien Stoter aan u voor.

De RGI-projecten zijn beoordeeld op de wetenschappelijke kwaliteit en op de maatschappelijke output door res-
pectievelijk de Adviesraad Wetenschap, de Adviesraad Gebruikers en het Programmabureau RGI. Enige bevindingen 
willen wij graag met u delen.

3D Topografie
De score voor de gewogen eindbeoordeling door de Adviesraad Wetenschap was “excellent”; dit is reeds onderstreept 

met de toekenning van de Geo Innovatie Award in 2007. De score voor de gewogen eindbeoordeling door de Advies-
raad Gebruikers was “goed”. 

Dat deze kwalificaties bijzonder zijn, blijkt uit het feit dat van alle RGI-projecten alleen dit project door de Advies-
raad Wetenschap als excellent werd gekwalificeerd. Het Programmabureau heeft ook ingestemd met de vaststelling van 
de subsidie. “Het is een zeer geslaagd project en er is een uitstekende rapportage ingeleverd. Er zijn veel publicaties tot 
stand gekomen”.

Location-based Services 24-7
De adviesraden hebben positief geadviseerd om het opgeleverde resultaat te accepteren. Algemeen: “heldere rappor-

tage van de verschillende deelprojecten”. Het Programmabureau is van mening dat het basisproject keurig is verlopen.

Geo-Info to-go & 3D Plaatsbepaling in de bebouwde omgeving
De adviesraden hebben zonder voorbehoud geadviseerd om het opgeleverde resultaat te accepteren. De eindresulta-

ten voldoen aan de kwaliteitseisen. Het Programmabureau voegt hiervoor wat betreft het project Geo-Info to-go aan toe 
dat de algemene indruk goed is. Ten aanzien van het project 3D Plaatsbepaling in de bebouwde omgeving wordt opge-
merkt dat het over het algemeen netjes is uitgevoerd en dat de balans tussen investeringen en resultaten goed is.

GeoInfoNed
De adviesraden hebben positief geadviseerd om het opgeleverde resultaat te accepteren. “Dit is een goed project 

en tevens brugproject. De wetenschappelijke output is achtergebleven ten opzichte van wat er oorspronkelijk was 
beloofd.” Het Programmabureau stelt evenwel dat het een succesvol project met innovatief resultaat en navenant pro-
ces was, en dat de leerervaringen uit de eindrapportage zeer zinvol zijn. 

Usable mobile maps
De score voor de gewogen eindbeoordeling door de Adviesraad Wetenschap was “goed”. De score voor de gewogen 

eindbeoordeling door de Adviesraad Gebruikers was “goed tot excellent”. Voorts: “Goed uitgevoerd en er zijn mooie 
producten tot stand gekomen. Wetenschappelijk een prima, maar wat te ambitieus gebleken project. Er is goede 
voortgang gemaakt in de eerste fasen van de innovatiecyclus, maar de verdere doorwerking is nog onzeker. Uitstekende 
productiviteit en daarnaast knap projectbeheer, zowel inhoudelijk als organisatorisch.” Tot slot geeft het Programma-
bureau aan dat het er sprake is van een goede rapportage en dat het om een goed en succesvol project met belangstel-
ling uit de markt gaat.

Onze RGI-projecten gewogen en (zeker) niet te licht bevonden

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

Begin september verzamelde de geosector zich in het Geofort om 
de afsluiting van het RGI-programma te vieren. Als thema voor de 
RGI Nazomerdag was gekozen voor ‘zichtbaarheid van de geosec-
tor’. Tijdens het eerste deel van het programma was er gelegenheid 
een aantal media-ateliers te bezoeken. Een zeer leerzame ervaring. 
Daarna werd tijdens een wervelende mediashow onder de bezie-
lende leiding van Ben Tiggelaar de geosector vervolgens een lesje 
geleerd hoe zich te presenteren om de zichtbaarheid van de sector 
te verbeteren. Onder het motto ‘and the winner is ….’ wist Arnold 
Bregt de spanning behoorlijk op te voeren voordat overgegaan werd 
tot de uitreiking van de Geo Innovatie Awards.

Ons project ‘Mobiele kaarten op juiste schaal voor gebruikers’ (in 
het programma Bsik, Ruimte voor Geo-informatie, projectnummer 
RGI-233) bleek in de prijzen te vallen en heeft dan ook de Geo 
Innovatie Award gewonnen in de categorie wetenschap. Martijn 
Meijers (TUD) heeft de Award in ontvangst genomen en - net als 
bij de Oscars - in zijn dankwoord de partners genoemd. 

Ook hier in de nieuwsbrief past een woord van dank voor allen 
die voor ons project hebben gestemd! Uiteraard is het een grote 
eer om uit de 100 RGI projecten te worden geselecteerd voor deze 
Award. Temeer omdat wij in 2007 voor het 3D Topografie project 
(RGI-011) ook al de Geo Innovatie Award in de categorie weten-
schap mochten ontvangen.
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And the winner is …

Martijn ontvangt ‘de Oscar’ uit handen 
van Cor van Tilborg

FoTo MARco VeRSchooR

In de categorie Economie ging de Award naar het project RGI-
168 ‘Preventieve gladheidbestrijding’ en in de categorie Maatschap-
pij viel de eer te beurt aan Edugis (RGI-022). Proficiat!

En echte verrassing was, dat er ook een Award is gegeven aan de 
‘stille krachten’ achter RGI en dat de eer om in deze in ontvangst te 
nemen te beurt viel aan ‘onze’ Elfriede Fendel.

Wie het allemaal nog eens rustig wil bekijken, wordt verwezen 
naar www.rgi.nl


