
Eerste afstudeerder 
Geomatics bij 
Bouwkunde

Het masterprogramma 
Geomatics, twee jaar 
geleden toegevoegd aan 
Bouwkunde, leverde in 
juni 2014 zijn eerste twee 
afstudeerders af. Afstu-
deerder Karl van Winden 

(24) ontwikkelde een programma voor automatische 
verstrekking van wegeninformatie.
Je hebt een bachelor Bouwkunde gedaan en bent daarna 
overgestapt naar Geomatics. Was je Bouwkunde zat?
“Geomatics past beter bij mij, omdat ik hou van een 
directe, wetenschappelijke aanpak en oplossen van 
concrete problemen. Liefst met de computer. Geomatics 
kun je vertalen als ‘geo-informatica’, maar is wel gefo-
cust op de gebouwde omgeving.”
Een studie met veel cijfers dus?
“Ja, je moet programmeren leuk vinden. Het gaat 
vooral om analyse van geo-informatie. Aan de hand 
van GPS, satellietbeelden en locatiedata – in en buiten 
gebouwen – maken we applicaties en programma’s voor 
bijvoorbeeld traceren van oliebronnen of bijhouden van 
kadastrale gegevens. Voor mijn eigen afstudeeronder-
werp – ‘Automatically Deriving and Updating Attribute 
Road Data from Movement Trajectories’ – gebruikte ik 
GPS-informatie voor ontwikkeling van een programma 
dat automatisch informatie over wegen geeft.”
Ben jij blij met je keuze en voldeed het studieprogramma 
aan de verwachtingen?
“Zeker, ik heb veel geleerd. Het leukst is dat het prak-

tisch is: je onderzoekt een duidelijk probleem, analy-
seert het en zorgt ervoor dat het inzichtelijk wordt. 
Gebruik van Geomatics neemt daarom snel toe. Met 
data in smartphones en op sociale media bijvoorbeeld 
kan nog zoveel meer. Met deze studie kun je dus alle 
richtingen uit.”
Goede perspectieven dus op de arbeidsmarkt?
“Ja, ik heb al meerdere aanbiedingen gekregen. De 
vraag naar geo-informatici is groot, vanuit alle richtin-
gen. Je kunt in de bouwsector aan de slag, maar ook 
bij Shell, Fugro of een gemeente. Geen wonder dat de 
aantallen studenten toenemen. Toen ik begon waren er 
negen studenten, dit jaar beginnen er twintig.”
Merk je veel van de link met Bouwkunde?
“Ja vooral op stedenbouwkundig niveau. Want we 
werken bijvoorbeeld aan automatisch genereren van 
3D modellen met behulp van data. Je kunt bijvoor-
beeld de gebouwen in Google Earth creëren met behulp 
van hoogtedata en fototexturen. Begin dit jaar zijn 
we vier weken naar China geweest. Daar hebben we 
een telefoonapp ontwikkeld waarmee je 3D door een 
gebouw kunt navigeren. Je tikt in waar je wilt zijn in 
een gebouw en de telefoon leidt je ernaartoe. Geoma-
tics maakt ook complexe analyses van architectuur en 
stedenbouw mogelijk.”
De bouwwereld kan niet meer zonder geo-informatici?
“De connectie tussen Bouwkunde en Geomatics zal, 
denk ik, alleen maar sterker worden. GPS-tracks 
worden gebruikt om te kijken hoe mensen zich bewe-
gen door een stad. Heel interessante informatie voor 
stedenbouwkundigen. De mogelijkheden om daarmee 
het functioneren van een stad inzichtelijk te maken zijn 
enorm, veel groter dan nu al gebeurt.”
Bron: BK City News – 26 juni 2014 (TU Delft – Com-
municatie Bk)
Meer informatie inzake de MSc Geomatics opleiding is 
te vinden op: www.geomatics.tudelft.nl

Met in deze editie

Met in deze editie Eerste afstudeerder Geomatics bij Bouwkunde, 

Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions van start 

en Crisismanagement in de praktijk 

N
ie

uw
sb

rie
f G

D
M

C

nieuwsbrief_september.indd   1 13/08/14   11:36



Amsterdam Institute for 
Advanced Metropolitan 
Solutions van start

Op 20 juni vond het 
startcongres plaats 
van het Amsterdam 
Institute for Advanced 
Metropolitan Solutions 
(AMS). Dit instituut 
is opgericht door de 
gemeente Amsterdam, 
TU Delft, Wagenin-
gen Universiteit en 

MIT (Boston) en heeft als doel onderzoek te doen naar 
innovatieve toepassingen om stedelijke problematiek 
zoals mobiliteit, vervuiling en eenzaamheid op te lossen 
en daar studenten in op te leiden. Door de stad als living 
lab te gebruiken en data vanuit allerlei domeinen (zoals 
verkeer, geluid, weer en telefonie) slim met elkaar te com-
bineren kunnen de processen in een stad veel beter begre-
pen worden. Amsterdam draagt in de komende 10 jaar 
50 miljoen Euro bij. Naast universiteiten zijn er nog veel 
andere partijen betrokken, die gezamenlijk nog eens 200 
miljoen Euro bijdragen, zoals KPN, TNO, Waag Society, 
Shell, Cisco, Alliander, Accenture, IBM, ESA, Waternet, 
etc. Amsterdam hoopt met het nieuwe instituut onderne-
mers en engineers aan de stad te binden.
Het fundament van AMS is het dataplatform. Dit plat-
form (of eigenlijk meer een infrastructuur) brengt infor-
matie over de stad uit verschillende domeinen samen en 
verankert onderzoeksresultaten in een toekomstbesten-
dige omgeving. Onze sectie is betrokken bij het geo-data 
aspect van dit platform (getrokken door Arnold Bregt, 
WUR). De locatiecomponent is het kenmerk bij uitstek 
om dynamische data over disciplines heen met elkaar 
samen te brengen om tot nieuwe inzichten te komen. 
In het komende jaar zullen we via een aantal demon-
stratorprojecten, met actieve betrokkenheid van onze 
studenten, laten zien welke nieuwe inzichten je kunt ver-
krijgen over processen in de stad met bestaande geo-data 
en bijbehorende technieken. Tijdens de opening is het 
demonstratorpoject getoond van de WUR, waarbij plastic 
in de grachten is gevolgd om het traject van in grachten 
gedumpt afval te achterhalen (zie kaartje).
Ervaringen met deze projecten zullen samen met de 
onderzoeksprojecten verder worden ontwikkeld tot een 
stabiele data infrastructuur.

Redactie
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Hoe Sisi Zlatanova – onze 
crisismanager – in een 
echte crisis terecht kwam

Men zal zich de ‘5th International Conference on Cartography 
and GIS’, Riviera, Bulgarije nog lang heugen, niet alleen 
vanwege het grote aantal deelnemers (170 afkomstig uit 42 
landen) en interessante sessies, maar ook door de rampenbe-
strijdingsactiviteiten na het conferentiediner. Het diner werd 
gehouden in een Bulgaarse boerderij gelegen in de bergen ten 
noorden van Varna. 
De gehele avond en nacht voortdurende hevige regenval 
veroorzaakte plotselinge overstromingen in het laagland. 97 
Mensen (waaronder 87 van de conferentie) waren een nacht 
en een dag opgesloten, omdat de enige weg twee meter onder 
water stond. De volgende dag werden de gevolgen van de plot-
selinge overstromingen duidelijk: 12 slachtoffers en aanzienlij-
ke schade in één wijk van Varna. Zo werden mensen en auto’s 
door de waterstromen meegesleurd naar de zee.
De eerder bediscussieerde onderzoeksonderwerpen op het 
gebied van vroegtijdige waarschuwingen en crisismanagement 
bleken opeens alles behalve academisch te zijn. De via de 
telefoon of via TV zenders verzamelde informatie was onvol-
doende en soms tegenstrijdig. Kaarten en afbeeldingen van 
het getroffen gebied werden node gemist. De beschikbaarheid 
van betrouwbare geo-informatie zou dan ook goed van pas zijn 
gekomen. Het was vooral de kennis van de lokale bevolking 
die uitkomst bood. 

Dankzij de gemeenschap-
pelijke inspanningen van de 
organisatoren en de Militaire 

-
garije werden alle deelnemers 
met helikopters naar een veilig 
gebied geëvacueerd en met 
bussen terug naar hun hotels 
gebracht.
De door Sisi Zlatanova gegeven 

keynote was getiteld ‘3D GIS: de technologie achter het mooie 
3D plaatje’. De conferentie werd georganiseerd onder de pa-
raplu van de International Cartographic Association (ICA) en 
de University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy 

Springer en de Bulgaarse Agency of Geodesy, Cartography and 
Cadastre. 
Voor meer info zie: http://iccgis2014.cartography-gis.com/
Home.html
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