
De Sectie GIS-
technologie van 
de TU Delft stelt 
zich aan u voor
Vaste staf
Prof.dr.ir. Peter van Oosterom (Hoogle-

raar/Sectieleider GIS-technologie) legt bij 

zijn onderzoek het accent op ruimtelijke da-

tabases,  performance, geldigheidscondities, 

temporeel en vario-schaal modelleren.

Dr.dipl.-ing. Sisi Zlatanova (UHD/Thema-

leider Geo-informatie voor rampenbestrij-

ding) concentreert zich op BIM-GIS integra-

tie, 3D-indoornavigatie en 3D geo-informatie 

voor rampenbestrijding. 

Dr. Jantien Stoter (UHD/Themaleider 

Geo-informatie infrastructuur) richt zich op 

generalisatie van topografische data en  

5D-datamodellering. 

Dr.ir. Tjeu Lemmens (UD) is lid van de  

Examencommissie. Hij is Geomatics-consul-

tant, senior-editor van GIM International en 

auteur van ‘Geo-information – Technologies 

Applications and the Environment’. 

Dr. Hugo Ledoux (UD) concentreert zich 

op drie- en hogere dimensionale modellering 

van geo-informatie en het gebruik van trian-

gulaties om GIS-problemen op te lossen.

Dr.ir. Martijn Meijers (Postdoc) verricht 

onderzoek op het terrein van generalisatie, 

vario-schaal en ruimtelijke datastructuren.

Drs. Wilko Quak (Onderzoeker) houdt zich 

bezig met modelleren en harmoniseren van 

ruimtelijke gegevens en performance van 

DBMS. Wilko is gedeeltelijk gedetacheerd bij 

Geonovum (adviseur standaarden). 

Drs. Theo Tijssen (UD) richt zich op ruim-

telijke databases, performance, gegevensvalidatie en 

geavanceerde gegevensstructuren. 

Ir. Edward Verbree (UD). Edward is opleidingsdirec-

teur van de MSc Geomatics. Zijn onderzoeksbelang-

stelling ligt op het terrein van 3D datarepresentatie en 

-opslag op basis van Delaunay Tetrahedralisatie. 

Drs. Marian de Vries (Onderzoeker) werkt aan 

webservices, geodata integratie, interoperabiliteit, 

semantisch web en linked data. 

Elfriede M. Fendel is projectmanager. Verder is zij 

actief als editor en organiseert congressen.

Vaste promovendi
Ken Arroyo Ohori, MSc voert onderzoek uit op het 

terrein van hogere dimensionale gegevensmodellen, 

gegevensstructuren en GIS. 

Amin Mobasheri, MSc richt zich op ontwerp en  

gebruik van formele semantiek tbv rampenbestrijders.

Liu Liu, MSc onderzoekt 3D indoornavigatie ter on-

dersteuning van hulpverleners bij rampenbestrijding.

Zhiyong Wang, MSc oriënteert zich op agent-techno-

logie gebaseerde simulaties en navigatie in noodsitua-

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

GDMC & Sectie 
GIS-technologie

GDMC
In 2000 is het Geo-Database Management Center (GDMC) 
opgericht. Het doel hiervan was en is een unieke samenwerking 
te creëren tussen de universiteit (TU Delft – Sectie GIS-technolo-
gie) en de hard- en software industrie op het gebied van GIS-
technologie. In het GDMC participeren vanuit de industrie op 
dit moment Bentley, Oracle en Safe Software, waarmee intensief 
wordt samengewerkt. Het GDMC is het enige ‘Oracle Spatial 
DBMS Center of Excellence’ in Europa. Voor meer informatie 
zie: www.gdmc.nl.

Het OTB: onze thuisbasis.

Onderzoeksprogramma GIS-technologie
Op de lange termijn richten wij ons op een ’5D super model’ 
(diepe integratie van 3D + tijd + schaal) voor zowel de discrete 
als de continue ruimtelijke fenomenen als basis voor de Geo-
informatie infrastructuur. Het onderzoek is onderverdeeld in vijf 
generieke onderwerpen: Geo-DBMS; Beheren van 3D-, 4D- en 
5D-informatie; Computationele geometrie; GeoWeb; Mobiel GIS 
(LBS) en georganiseerd rond twee themagroepen ‘Geo-informa-
tie voor rampenbestrijding’ en ‘Geo-informatie infrastructuur’. 
Voor meer informatie zie:  www.otb.tudelft.nl.

Onderwijs
Alle vaste medewerkers zijn betrokken bij de MSc-opleidingen 
Geomatics en/of GIMA.

Januari 2012

Onze externe promovendi en gastonderzoekers komen aan bod in de volgende nieuwsbrief.
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