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40 Jaar de stabiele factor Bij de Tu Delft geodesie/geomatics

Voorwoord

Deze bundel is samengesteld en uitgegeven ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van 
Elfriede M. Fendel bij de Technische Universiteit Delft. De bundel bestaat uit twee delen. Het 
eerste deel bevat de meer persoonlijke bijdragen van collega’s en vrienden. Het tweede deel 
bestaat uit de verzameling van nieuwsbrieven, zoals de afgelopen decennia geproduceerd 
door Elfriede.

Het jubileum wordt op 27 augustus 2015 gevierd in de vorm van een feestelijke symposi-
um. De meeste sprekers zijn ook terug te vinden met een tekst-/fotobijdrage is deze bundel. 
Hoezeer Elfriede en haar werk gewaardeerd zijn en worden, blijkt wel uit de hoeveelheid aan 
bijdragen in deze bundel en de vele prachtige en lovende woorden!  Heel veel dank aan alle 
sprekers en schrijvers voor hun bijdragen, die voor een deel zelfs spontaan binnenkwamen.

Daarnaast een dankwoord aan Chrit Lemmen voor het leveren van de fraaie foto’s voor de 
omslag, Remco Takken voor zijn tekst op de achterkant van deze bundel, Theo Tijssen voor 
het scannen van een groot deel van de nieuwsbrieven, Marian de Vries voor de ‘Elfriede 
Geo’-kwis, en het OTB-secretariaat voor alle ondersteuning (incl. opsporen van een paar 
laatste ontbrekende VI Matrix nummers door Marleen Storm-Prins).

We wensen iedereen veel leesplezier met deze reis door de tijd en een kijkje in de keuken bij 
Geodesie/ Geomatics aan de Technische Universiteit Delft, waaruit duidelijk wordt dat in alle 
roerige tijden Elfriede steeds de stabiele factor is gebleven.

Tot slot: lieve Elfriede, van harte gefeliciteerd met deze indrukwekkende mijlpaal, geniet er-
van en voor de toekomst nog vele mooie, gelukkige en gezonde jaren gewenst!

De producenten van deze bundel

  
Peter van Oosterom, Edward Verbree, Eveline Vogels, en Itziar Lasa Epelde.
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GOUD
Theo Bogaerts

Lieve Elfriede,

Het was bijna een onmogelijke taak om de turbulente jaren dat je in Delft mijn steun en 
toeverlaat was in een paar bladzijden samen te vatten. Ik heb mij daarom beperkt tot de 
hoofdzaken die ik beschouw als de voornaamste stappen in je carrière, van secretares-
se tot de belangrijke positie die je in onze werkeenheid ging innemen. De tekst hier-
onder heb ik in je feestbundel op laten nemen, zodat je hem later nog eens terug kunt 
lezen. Op de feestdag zelf zal ik de tekst niet voorlezen, maar wel ongeveer volgen om 
de mij toebedeelde tijd niet te overschrijden. Soms richt ik mij rechtstreeks tot jou en 
soms tot het publiek om duidelijk te maken waarom het ging.
Wij hebben allebei een zware en verdrietige periode achter de rug. Daarover ga ik het 
op deze feestdag niet hebben. Sommige zaken kunnen beter privé blijven. Ook ga ik 
het niet hebben over de steun die je mij tijdens en na mijn afscheid hebt gegeven, zoals 
het mooie liber amicorum en het boek over het zondagskind, maar waar ik natuurlijk erg 
dankbaar voor ben. Ik ben blij dat we af en toe nog even contact hebben. Ik hoop dat dit 
zo blijft.

Hartelijk gefeliciteerd met je 40-jarig jubileum!

Theo

    
GOUD

40 jaar geleden solliciteerde je op de vacature voor secretaresse bij de leerstoel “Plano-
logische Geodesie”. Je zult misschien verbaasd zijn geweest dat het sollicitatiegesprek 
niet met de betreffende hoogleraar plaats vond maar met mijzelf. Ik begin daarom maar 
eerst met de voorgeschiedenis die uiteindelijk heeft geleid tot jouw gouden jubileum.

De voorgeschiedenis

Twee wetten op het hoger onderwijs hadden een zeer ingrijpend effect op juist onze 
werkeenheid. Allereerst was daar de Wet Universitaire Bestuurshervorming, de WUB.
Deze kwam tot stand door het internationale oproer onder de studenten met de wens 
tot democratisering van het universitair onderwijs. Ook in Delft ging het er zeer hard 
aan toe.
In de afdeling Geodesie was vooral Prof. Witt als voorzitter het mikpunt, waarbij hij door 
zijn collega hoogleraren lelijk in de steek werd gelaten. Teleurgesteld trok hij zich terug. 
Hij verhuisde naar Wageningen en kwam nog zeer zelden in Delft. Zijn secretaresse 
nam ontslag. De leiding van de werkeenheid liet hij aan mij over.

De tweede wet was die op de Twee Fasen Structuur waarbij de faculteiten verplicht 
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waren een geheel nieuw studieprogramma te ontwerpen. Bij ons resulteerde dat in 
een nieuwe leerstoel “De leer der Vastgoedsystemen”. Dit nieuwe vak werd meteen tot 
hoofdvak gebombardeerd, dat in alle studiejaren moest worden gegeven. Voor de ont-
wikkeling van dit vak werd de werkeenheid Planologische Geodesie aangewezen.

Vanwege de afwezigheid van prof. Witt kwam deze taak op mijn schouders terecht. Bij 
een bestaand vak kan de nieuwe docent nog wel een tijdje vooruit met het bestaan-
de lesmateriaal. Hier ging het om een nieuw vak waarvoor nieuwe dictaten moesten 
worden geproduceerd. Voor allerhande hoogleraarstaken die mij ten deel vielen en de 
ontwikkeling van een nieuw vakgebied zat ik dringend om een secretaresse verlegen.
Bij het hoofdbureau van de TH vond men een oplossing. Een volgens eigen zeggen 
voortreffelijke secretaresse was overcompleet. Men raadde mij aan haar in dienst te 
nemen, dat zou mij een langdurige sollicitatieprocedure besparen. OK, ik hapte toe, 
maar of ze inderdaad voortreffelijk was heb ik nooit kunnen constateren. Ze meldde 
zich voortdurend ziek, met steeds andere kwalen. Ik had medelijden met haar, maar 
nog meer met mijzelf, want ik zat de facto nog steeds zonder hulp.

Op een goede dag ging ik een broodje eten in de stad. Tot mijn verbazing zag ik daar 
mijn secretaresse lopen. Zij was helemaal niet ziek. Zij liep kennelijk te winkelen met in 
haar kielzog een van onze medewerkers die haar pakjes liep te dragen. Aan dat feest 
heb ik snel een eind gemaakt door haar te ontslaan.
Bij het hoofdgebouw was men het eens met dit ontslag en ik kreeg toestemming om 
een sollicitatieprocedure te beginnen.

De sollicitatie

Blijkbaar was er net examen geweest bij Schoevers, want de sollicitatiebrieven stroom-
den binnen bij onze beheerder, de heer Alberda.
Hij verzamelde ze in een doos met als opschrift “de balletklas van Bogaerts”.
Na de eerste selectie moest ik toch nog twee dagen sollicitatiegesprekken gaan voe-
ren. De meeste meisjes wilden wel graag secretaresse worden, maar bij welk bedrijf of 
instelling was niet zo relevant. Een summiere toelichting van mijn kant was bij de mees-
ten wel voldoende. Bij jou was dat anders. Jij was echt geïnteresseerd in het bedrijf 
waar je mogelijk zou komen te werken. Jij was al veel eerder gekomen om eens rond 
te kijken, informatie in te winnen en de sfeer te proeven. Dat maakte het sollicitatiege-
sprek al meteen een stuk interessanter.

Toen ik thuis ‘s avonds op de bank de kandidates van die dag nog eens de revue liet 
passeren ging de telefoon. Een dame aan de lijn die informeerde of ik de persoon was 
die vandaag sollicitatiegesprekken had gevoerd. Ik vroeg hoe zij dit wist. “Mijn klein-
dochter heeft bij u gesolliciteerd” zei ze “Elfriede”. Ze vond het zelf eigenlijk ook wel 
ongebruikelijk om op deze manier een goed woordje te doen, maar ik zal haar laatste 
zin nooit vergeten:
 “Mijnheer u moet dit meisje nemen, zij is goud!”.

Tekstverwerking

In 1975 was er nog geen sprake van tekstverwerking zoals wij die nu kennen.  Pas een 
jaar of 10 later kwamen de personal computers en programma’s zoals Word beschik-
baar. Daardoor gingen wetenschappers hun eigen teksten produceren in plaats van 
ze aan een secretaresse te dicteren. Het enige wat ik kon doen was jou van een toen 
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moderne elektrische typemachine te voorzien, ik geloof dat er zelfs een correctielint op 
zat, dat het flesje typex overbodig maakte. Je belangrijkste taak in de eerste jaren was 
het meewerken aan het produceren van teksten voor de nieuwe leerstoel “de leer der 
vastgoedsystemen” die we al gauw “Vastgoedinformatie” gingen noemen. Toen ik een 
jaar later tot hoogleraar op deze nieuwe leerstoel werd benoemd ging je automatisch 
mee als mijn secretaresse.
Voor het maken van de teksten zaten we gezellig tegenover elkaar aan mijn bureau, 
ik dicteerde en jij stenografeerde. Gelukkig kon je snel en accuraat stenograferen, een 
eigenschap die je later goed van pas kwam bij het notuleren van de vele vergaderingen 
die je moest verslaan. De steno’s moesten worden uitgewerkt, door ons worden gecon-
troleerd en verbeterd. Een omslachtig gedoe  waar we iets op hebben gevonden.
We koppelden twee beeldschermen aan elkaar. Op die van jou typte jij de tekst die ik 
aan jou dicteerde. Op die van mij kon ik jouw tekst lezen, iets verbeteren of een betere 
tekst  verzinnen. Er hoefde naderhand niets meer gecontroleerd te worden. Ik herinner 
mij dat we wel eens zes bladzijden tekst in een uur produceerden.
Later groeide je mee met de technieken van de tekstverwerking. Ik herinner mij een 
geheimzinnig apparaat dat werkte met magneetkaarten. Daarmee kon je al enigszins 
bestandsorganisatie plegen. Later kwamen de floppy discs, de CD-roms, de USB-sticks  
en nu ben je vermoedelijk al in de cloud.

High potential

Wat ik bij jouw sollicitatie al vermoedde en na mijn benoeming tot hoogleraar steeds 
meer bevestigd kreeg, was dat je een high potential was. De definitie hiervan is “een 
getalenteerde medewerker die op termijn een belangrijke positie in de organisatie kan 
vervullen”.
Hoe belangrijk tekstverwerking voor mij ook was, jij moest de kans krijgen om je talen-
ten verder te ontplooien. Die kansen heb je aangegrepen, waardoor je loopbaan aan-
zienlijk meer inhoud kreeg. Naast het onderwijs dat onze leerstoel moest verzorgen was 
onze ambitie een goed onderzoeksprogramma te hebben en om een goede naam op te 
bouwen in Nederland, maar ook in het buitenland. Om onze ambities te verwezenlijken 
had onze werkeenheid te weinig capaciteit. De TH bevond zich in die tijd in een krimp-
situatie, zodat daar weinig steun van te verwachten was. We besloten ons te richten op 
externe financiering, de zogenaamde derde geldstroom. Met behulp van het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken richtten wij het Studiecentrum voor Vastgoedinformatie op. 
Dit was een stichting waarin zowel overheids- instellingen als bedrijven participeerden. 
Deze SSVI waarin jij een belangrijke rol hebt gespeeld werd gehuisvest op de zesde 
verdieping van ons gebouw. Jij kreeg daarbij de leiding over de interne gang van zaken 
zoals de financiering, de bemensing van de onderzoeksprojecten en vooral het verzor-
gen van de publicaties over de onderzoeksresultaten. 

Het leek wel of je met deze nieuwe functie mijn naaste medewerkster niet meer was, 
maar dat was maar schijn. Het programma van de SSVI was in feite mijn eigen pro-
gramma. De stichting verzorgde meer dan 40 researchprojecten. Voor elk project werd 
een externe financiering gevonden. De ambitie om te participeren was in ons land erg 
groot. We hadden geen moeite om in ieder project een begeleidingsgroep van min-
stens 10 deskundigen te formeren. Van elk researchproject verscheen een rapport in de 
standaard SSVI-omslag.  Over onze naamsbekendheid in Nederland behoefden we ons 
geen zorgen meer te maken. 
Er waren veel bedrijven die graag tot de SSVI wilden toetreden, maar dit stuitte bij de 
participerende bedrijven op verzet. Om aan deze controverse een eind te maken beslo-
ten wij de Stichting om te vormen tot een vereniging, de VVI, de Vereniging van Vast-
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goedinformatie.
De VVI legde zich toe op de overdracht van kennis voornamelijk door het organiseren 
van studiedagen. De VVI kende geen persoonlijke leden, maar alleen bedrijven, instel-
lingen en verenigingen. Dit betekende een hele grote achterban. Dit betekende ook een 
grote deelname aan de studiedagen. De organisatie daarvan kwam volledig voor jouw 
rekening. Allengs verdween het verschil tussen de vastgoedinformatie en de geo-in-
formatie. Daarom werd de VVI uitgebreid tot de VGVI, waarin alle betrokkenen bij de 
ruimtelijke informatie zich thuis konden voelen.
Nog later ging de VGVI op in GIN, de grote vereniging Geo-informatie Nederland. Een 
leuke bijkomstigheid voor mij was dat ik als erelid van de VGVI ook erelid werd van 
GIN.

Naast de activiteiten in ons eigen land, was onze ambitie ook te participeren in Europe-
se  ontwikkelingen. Een ideaal platform was UDMS, de Urban Data Management Sym-
posia. Op Europees niveau bestond dit uit een informele groep deskundigen met gelijke 
interesses. Europese steden die over het onderwerp data management een internatio-
naal symposium wilden organiseren, konden zich bij het team melden. Inmiddels waren 
6 succesvolle symposia gehouden met ruime aandacht voor de vastgoedinformatie. In 
samenwerking met de gemeente Den Haag besloten wij het 7e symposium in ons land 
te gaan organiseren.
Hier kwam het organisatietalent van Elfriede goed van pas. Het symposium was een 
doorslaand succes. De presentaties in het congresgebouw hadden een hoog niveau, 
de opening verricht door de Minister van VROM, de receptie voor de deelnemers werd 
gehouden in de Ridderzaal, enz. 
Het resultaat was dat we in één keer over een Europees platform beschikten. Ik trad toe 
tot het internationaal platform, waarvan ik meer dan tien jaar voorzitter werd. Elfriede 
werd de motor van de volgende symposia, die in verschillende Europese steden werd 
georganiseerd.
Erg sterk vond ik dat zij iedere keer voor aanvang van een symposium een boek pre-
senteerde waarin de papers van de sprekers waren opgenomen.

Prof. De Haan

Dat Elfriede een kei was in het redigeren van boeken had ook de inmiddels overleden 
prof. de Haan ontdekt. Als hij hier geweest was, had hij zeker de loftrompet over haar 
gestoken. Hij produceerde veel handgeschreven teksten, bijvoorbeeld over het thema: 
Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat. Elfriede typte deze teksten uit en redigeerde 
achtereenvolgens de boeken. Het lijkt eenvoudig om boeken met alleen tekst te redige-
ren, maar dat geldt niet voor juridische boeken met de vele verwijzingen en voetnoten. 
Ik heb mij wel eens afgevraagd waarom Elfriede zo’n zwaar karwei op haar schouders 
nam, terwijl ze het toch al zo druk had. Ze kon in het algemeen moeilijk nee zeggen, 
maar als ze iemand sympathiek vond, was geen moeite haar te veel.

Internationaal 

Al vrij vroeg kreeg ik het verzoek van de Wereldbank om te adviseren in internationale 
projecten. De meeste van die projecten hebben een ruimtelijke component. Om niet 
voor verrassingen te komen staan, is altijd de vraag van wie de grond is waarop stads-
vernieuwing, landinrichting, aanleg van infrastructuur e.d. moet worden uitgevoerd. Er 
moet dus bijna altijd eerst kadastraal onderzoek worden uitgevoerd.
In 1989 begonnen de omwentelingen in Centraal Europa. Een van de belangrijkste 
gevolgen was dat de door de communistische regeringen geconfisqueerde gronden en 



13

40 Jaar de stabiele factor Bij de Tu Delft geodesie/geomatics

gebouwen aan de oorspronkelijke eigenaren moesten worden teruggegeven of op zijn 
minst daarvoor worden gecompenseerd. De Europese Unie had voor deze gigantische 
onderneming een speciaal fonds in het leven geroepen en mij verzocht om dit hele ge-
beuren te begeleiden.
Zowel voor de Wereldbank als de Europese Unie bereidde Elfriede mijn buitenlandse 
missies voor en werkte mijn rapporten uit.
Wij kwamen daarbij tot de conclusie dat het efficiënter was als zij mij zou gaan verge-
zellen. Zo maakten wij samen missies naar landen als Litouwen, Polen, Tsjechië en Slo-
wakije. Was  Elfriede al bij vakgenoten in de West-Europese landen via UDMS bekend, 
daar kwamen nu die in Centraal-Europa bij. Zo groeide de naam Elfriede langzaam uit 
tot de merknaam van onze werkeenheid. Ik kan jullie dit toelichten met een merkwaar-
dig compliment dat zij kreeg. 

Compliment

Toen ik tegen mijn emeritaat aan ging lopen begon ik na te denken over mijn opvolging. 
Ik dacht dat mijn Engelse collega Peter Dale, als oud-president van de FIG, wel moge-
lijke kandidaten zou kennen. En inderdaad hij wees iemand aan die daar wel oren naar 
had. Die ging met zijn familie een paar weken in Delft op vakantie om te zien of ze daar 
wel zouden kunnen aarden. Na terugkomst vertelde hij aan professor Dale dat hij afzag 
van een sollicitatie. Dale schoot uit zijn slof en riep: Stommeling, je had Elfriede kunnen 
erven.

Goud

Elfriede, je hebt voor dit jubileum een gouden speld met het logo van de TU Delft gekre-
gen. Als er iemand is die deze speld heeft verdiend dan ben jij het. Ik heb eens uitgere-
kend dat bij normale werktijden 40 jaar overeenkomen met 70.000 uren. Zo gerekend 
zou jij die speld al veel eerder hebben moeten krijgen.

Dames en heren.
In het begin van dit verhaal vertelde ik over het telefoongesprek met de oma van Elfrie-
de. Die dame had het goed gezien, ik ben het helemaal met haar eens.

Dit meisje is GOUD.
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EUROLIS as an 
early activity 
of the Delft 
University of 
Technology to 
develop 
education and 
research in 
geomatics
Jerzy Gazdzicki
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On the occasion of  the Elfriede’s 40th work anniversary at the TU Delft

EUROLIS as an early activity of the Delft University of Technology to develop education 
and research in geomatics

European Land Information Systems (EUROLIS) was an EU project initiated and co-
ordinated by the Faculty of Geodetic Engineering of Delft University of Technology (TU 
Delft). Implementing that project in the nineties, the European Cooperation Network for 
Education and Research was established and successfully  functioned. In fact, it was 
one of the early pioneering initiatives to promote and support the development of the 
geospatial education, science, technology and industry in Europe.

In the project activities, a number of TU Delft staff members took part, including 
H.J.G.L. Aalders, A. Graafland, J.A. de Jong, M.J. Kraak, G.H. Ligterink, T.P.M. Tijssen, 
and J.A. Zevenbergen. Input of numerous experts from abroad was very important, in 
particular the following professors contributed efficiently to the project: Peter Dale, Kon-
rad Eckes, Gerald McGrath, Andrzej Hopfer, Dmitry Lisitsky, Evangelos Livieratos, Eric 
Stubkjaer, Radoš Šumrada.

Three persons played key roles in the project:
• Prof. dr. Theo Bogaerts, the Faculty Dean and the expert in the field of LIS,
• Mrs Elfriede Fendel, responsible for managerial, organisational and editorial 
    tasks of the project, and
• my modest person.

 

Elfriede and Prof. Bogaerts at that time, photo J. Gazdzicki

In my frank opinion, the project would not be a success without Elfriede. I remember 
her as a hard working person, extremely efficient, always willing to help, reliable and 
trustworthy, having exceptional abilities and qualities to work in a team and to commu-
nicate and cooperate with others. For me she was an ideal partner. In order to illustrate 
her achievements within the framework of EUROLIS I present some information on the 
project results:
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•   18 member universities of 13 European countries (4 EU member countries and 9 
countries of the Central and Eastern Europe),

• 6 annual seminars in: Delft (1992), London (1993), Delft (1994), Kos (Greece, 1995), 
Warsaw (1996), Bratislava (1997),

• 7 volumes of proceedings (1991-1997),
• numerous courses and workshops organised in the Netherlands and abroad.

I am very happy to be able to participate in this anniversary and pleased to congratulate 
my Dear Friend Elfriede on this particular occasion.

Jerzy Gazdzicki

Spatial Information Infrastructure Council, Chairman
Polish Association for Spatial Information, President
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Elfriede and 
the Urban Data 
Management 
Society 
Massimo Rumor

Elfriede held the position of Executive Secretary, member of the Board and Editor of the 
UDM Society since its early stages.  
I remember her organising the 11th UDMS Conference in the Hague in 1985 and since 
then all other conferences, up to the 28th in Delft 2011 have been organised by her.
It was a job! And she did it very, very efficently!, I can tell as I worked closely with her 
since the 1999, for the organisation of  the 21st UDMS conference in Venice.

 
Efriede at her desk at the UDMS Conference  in Chioggia, 2004 
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We used to have very long board meetings. 

The UDMS board continuing a meeting at the restau-
rant,  

But it was not only a hard job, there was some 
pleasure in UDMS!

Nice places 

Nice places 

Nice people in a nice place, guess where?!
 

Good food
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Good food with nice people
 
And sometimes we had fun.
 

Elfriede and Sisi in Prague

My contacts with Elfriede  were  not only within 
UDMS.

Dining  at the sailing club where Elfriede and her hus-
band Henk keep their sailing boat

It has been a pleasure work-
ing with you Elfriede, but a 
greater pleasure knowing you 
and sharing moments I treas-
ure in my mind! 

Now have more fun, 
and take care!

Delft, August 27th, 2015

     
  massimo



Elfriede Fenndel

22



23

40 Jaar de stabiele factor Bij de Tu Delft geodesie/geomatics

‘Het geheim van 
Theo Bogaerts’
Henk Scholten

Lieve Elfriede,

Het waren de hectische jaren negentig, eigenlijk de overgang vanuit de jaren tachtig. 
Samen met Henk Ottens en Jan Jaap Harts hadden wij een stichting opgericht, EGIS. 
Doelstelling van de stichting was het tot stand brengen van GIS congressen in Europa, 
en we staken enthousiast van wal. EGIS Amsterdam, München, Brussel, Genua, Bar-
celona. Maar de successen confronteerden ons ook met de harde werkelijkheid: veel 
werk!
We zagen tot onze verbijstering dat een aantal collega’s, wij noemden ze ‘geodeten’, 
schijnbaar achteloos hetzelfde deden. Onder de naam UDMS kwamen ze onder aan-
voering van Theo Bogaerts, met als vaste compagnons Massimo Rumor en Robert 
Laurini. Maar altijd met een grotere delegatie met mannen zoals Ken Jones, Jorgen 
Rasmussen, Mike Kevany etc. Een mannengezelschap waar wij niet zo goed van be-
grepen hoe ze zich hadden georganiseerd, maar ze waren succesvol!

Twintig jaar geleden, jawel, precies op de helft van jouw jubileum, leerde ik jou kennen. 
En met jou het geheim van de geoliede UDMS-machine. We hebben twintig jaar ge-
leden besloten onze krachten te bundelen. GIS en Geodesie samen, EGIS en UDMS 
samen. Voor alle zekerheid hebben we AM/FM en Hans Festen er ook bij betrokken. En 
zo hadden we onze eerste gemeenschappelijk congres, JEC’95, Joined European Con-
ference and Exhibition on Geographical Information in Den Haag. Honderden sprekers  
uit de hele wereld, mooie boeken en mooie herinneringen. Voor mij vooral het moment 
waarop het geheim van de ‘geodeten’ is uitgelekt: Elfriede!
Wat de heren ook bedachten en bespraken, het werd in detail vastgelegd en uitge-
voerd. En allemaal door 1, zeer specifieke en tevens allround kracht. De samenwerking 
met de Geodeten is er sinds die tijd alleen maar beter op geworden en met veel van je 
collega’s hebben we inmiddels een perfecte verstandhouding, en verrichten we veel ge-
meenschappelijk onderzoek. Het is dan ook heel mooi dat twintig jaar later we ook weer 
samen aan het werk zijn in het kader van het GIS-onderwijs, de nationale GI-minor. 
Toen wij vorig jaar in de problemen kwamen door ziekte van een collega en Stefan jouw 
naam noemde als mogelijke hulp, maakte ik een sprong in de lucht. De geheime kracht 
van Theo Bogaerts kwam ons helpen. En ondanks je gebroken arm verliep de samen-
werking weer als vanouds, en zorgde jij op jouw manier ervoor dat studenten op heel 
veel plekken aan hun stage konden beginnen. Het maakt niet uit of we het geodesie, 
gis, am/fm, urban data management of ruimtelijk denken noemen, het gaat er uiteinde-
lijk om dat mensen met elkaar kennis en kracht bundelen. Om tot deze ‘interdisciplinai-
re samenwerking’ te komen, zijn er factoren die het uiteindelijke succes bepalen.



Elfriede Fenndel

24
Elfriede jij bent zo een factor. Je staat nimmer op de voorgrond, maar je bent er! 
Zowel voor de studenten, als wel voor de promovendi, de staf, en met name de 
hoogleraren. Voor mij blijf je het geheim van Theo Bogaerts, maar voor mij ben jij 
ook een geweldige, lieve collega, waar ik nog lang van hoop te mogen genieten.

Het ga je goed!

Henk
Amsterdam, 10-8-2015
Prof. dr. H.J. Scholten Directeur Spinlab, Vrije Universiteit,
Directeur Geodan, Amsterdam
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‘Hadden wij 
ook maar een 
Elfriede’
Menno-Jan Kraak

 Enschede, augustus 2015

Beste Elfriede,

Veertig jaren in dienst bij de Universiteit Delft. Ruim dertien daarvan hebben we sa-
mengewerkt. Al is dat ook al weer negentien jaar geleden. Als jonge wetenschapper 
kwam ik indertijd (1983) bij de Afdeling Geodesie te werken in de groep van professor 
Theo Bogaerts. Jij was daar de secretaresse. Secretaresse is eigenlijk een beetje een 
minderwaardige omschrijving. Toen had je ze officieel nog niet, maar je was het al wel, 
een wat ze nu een management secretaresse noemen. Het verhaal ging (en dat kan ik 
bevestigen) dat wanneer iedere medewerker weg zou zijn, de buitenwereld er pas na 
vier weken achter zou komen dat jij als enige aanwezig was. 

Jij hebt mij in die tijd duidelijk gemaakt hoe een en ander werkt binnen de groep en 
zelfs de Afdeling. Tijdens de dertien jaar heb ik veel ondersteuning van je gehad bij mijn 
werkzaamheden. Je was altijd stip en accuraat. Voorbeelden van ondersteuning zijn het 
uitwerken van mijn proefschrift en mijn eerste kartografieboek. De vlekkeloze organisa-
tie van het Spatial Data Handling symposium in 1996 was waarschijnlijk het hoogtepunt 
van onze samenwerking.

En nog steeds krijg ik elke verjaardag een felicitatie per email. Dat wordt zeer ge-
waardeerd.  O ja, een ander gemeenschappelijke interesse was ons abonnement op 
de Drentsche Patrijs, het verenigingsblad van het hondenras waarvan we beiden een 
exemplaar hebben gehad.

Ook nu komen we elkaar nog regelmatig tegen in GIMA-verband. En zelfs in de part-
nersteden Wageningen, Utrecht en Enschede ben je een begrip, en wordt er jaloers 
naar Peter gekeken: “hadden wij ook maar een Elfriede” is een regelmatig gehoorde 
verzuchting.
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Beste Elfriede, 

Ik hoop dat het je de laatste jaren bij de TU nog goed vergaat en dat we elkaar nog 
regelmatig mogen tegenkomen. Ik heb niets dan goede herinnering aan onze samen-
werking.

Menno-Jan Kraak
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Herinnering 
aan de FIG-
PC’82 meeting
Herman Quee
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De kernwaarden 
van Elfriede
Joop Gravesteijn

Elfriede,

Op de vijfde verdieping van Thijs-
seweg 11 was er altijd een jonge 
dame die alles wist over waar ieder-
een mee bezig was. Dat was op de 
faculteit Geodesie van de TU Delft, 
sinds 1975 gevestigd aan het einde 
van de Thijsseweg te Delft.

In mijn ogen is zij nog steeds een 
jonge dame. Ik denk nog altijd met 
plezier en respect terug aan de tijd 
dat ik samen met Elfriede (de jonge 
dame) in de Personeel Commissie 
de onderlinge samenhang binnen 
de faculteit probeerde te verbete-
ren. Uiteindelijk bleek dat er externe 
factoren waren die geleid hebben 
tot het opheffen van de opleiding 
Geodesie en het splitsen van on-
derdelen van de faculteit over drie 
faculteiten. Het lag niet aan de 
Personeel Commissie van Geode-
sie. Maar Elfriede bleef een rots 
in de branding. Twee vakgroepen 
en enkele eigenwijze hoogleraren 
zorgden er voor dat er af en toe 
veel deining ontstond. Maar Elfriede 
probeerde door een juist woordge-
bruik in allerlei verslagen de ge-
moederen tot bedaren te brengen. 
Veel heeft Elfriede ook betekend 
voor de internationale contacten. 

De kernwaarden van Elfriede
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Elfriede, na deze kernwaarden die je bezit, voor het historisch besef van iedereen die 
dit leest:
 
Uit Verslag Rijkscommissie voor Geodesie (thans NCG) 1973-1975.

6. Werkgroep Uniformering.

Op 25 februari 1974 besloot de Rijkscommissie voor Geodesie de ‘werkgroep voor de 
uniformering van de codering, classificatie, nauwkeurigheidsaanduiding en generalise-
ring van geodetische gegevens met betrekking tot vastgoedsystemen’ in te stellen.
Deze werkgroep ‘Uniformering’ op 14 januari 1975 geïnstalleerd door de voorzitter van 
de Rijkscommissie, prof. Ir. G.J. Bruins. In de eerste vergadering zijn de doelstelling, 
taakstelling en de werkwijze van de werkgroep ‘Uniformering’ uitvoerig aan de orde 
geweest.

De doelstelling van de werkgroep luidt als volgt:
‘Beschrijving van een systeem van classificatie en plaatsaanduiding van geografisch 
te lokaliseren element, dat ten doel heeft de uitwisselbaarheid van de in verschillende 
informatiesystemen opgeslagen gegevens betreffende die elementen op de meest effi-
ciënte wijze mogelijk te maken’.

De uit deze doelstelling voortgevloeide taakstelling luidt als volgt:
*  Inventarisatie  en analyse van de thans in gebruik en in voorbereiding zijnde classifi-

caties van de in de doelstelling beschreven elementen en het mede op basis daarvan 
doen van voorstellen inzake de harmonisatie van de classificaties, zodat hiermee het 
beoogde doel wordt bereikt;

*  Inventarisatie en analyse van de methoden van plaatsaanduiding van de in de doel-
stelling beschreven elementen en het mede op basis daarvan doen van voorstellen 
inzake de harmonisatie van de plaatsaanduidingen, zodat hiermee het beoogde doel 
wordt bereikt.

Voorzitter werd prof. Witt en secretaris dr. ir. Bogaerts. Maar het echte werk werd 
gedaan door: Elfriede Seinstra aangenomen in 1975 voor de ondersteuning van deze 
omvangrijke opdracht van de werkgroep Uniformering.

Nu 40 jaar later is er een stelsel van Basisregistraties waarin de plaatsaanduiding, lig-
ging en classificaties een essentieel onderdeel vormen. Dat is volgens mij grotendeels 
te danken aan Elfriede. 

Joop Gravesteijn
Delft, 23 juli 2015.
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‘Wat gij niet 
wilt dat u 
geschiedt, doe 
dat ook een an-
der niet.’ 
Frédérique Coumans

Zonhoven – België, 27 augustus 2015

Lieve Elfriede,

‘Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet.’ 
‘Stel niet uit tot morgen, wat ge heden kunt doen.’ 
‘Wie goed doet, goed ontmoet.’ 
Het zijn Nederlandse wijsheden, die jij alle dagen praktiseert. En, zoals het andere deel 
van het boekwerk dat je vandaag overhandigd krijgt al bewijst: onze relatie gaat ruim 
twintig jaar terug. Ik heb in al die jaren nooit meegemaakt dat je respectloos sprak over 
anderen,  tenzij iemand je tot in het diepst van je ziel kwetste,  of onvriendelijk was te-
genover wie je dan ook tegenkwam. Je kreeg dus zeer veel voor elkaar. En aan organi-
saties, maar vooral mensen aan wie je je committeerde, bleef je trouw. 
In de periode dat ik hoofdredacteur was van Vi MATRIX (de Vi stond voor Vastgoed 
Informatie), later GeoInside, heb ik die trouw altijd als een steuntje in de rug ervaren en 
tot op de dag van vandaag ben ik blij met de vriendschap die ontstond.

Vele jaren hadden we vrijwel elke anderhalve maand overleg naar aanleiding van de 
inhoud van de nieuwsbrief die je namens VGI → VGVI → GDMC verzorgde. Was er 
wellicht overlap tussen blad en nieuwsbrief? Had je te veel of - zeldzaam - te weinig 
kopij? We wisselden observaties en ideeën uit. Ook aan de column van Theo Bogaerts, 
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die hij bijna een decennium in Vi MATRIX schreef, acht keer per jaar, had je het nodige 
werk. Maar helemaal nooit ben je in al die jaren ook maar één dag te laat geweest; er is 
niemand die zo goed kan omgaan met deadlines als jij.

Van het een kwam het ander en na verloop van tijd deelden we ook graag privézaken. 
Veel plezier hebben we gehad, met name in Praag en in Venetië tijdens de UDMS-sym-
posia. Theo had geregeld dat we in het klooster op het eiland San Giorgio, tegenover 
het Plaza San Marco, konden slapen. Een klooster waar de Benedictijner monniken al 
sinds 1600 brevierden in de gangen en dat nog steeds deden, zo viel na het opstaan te 
concluderen. Het was een oase van pais en vree. En iedere ochtend namen we blij de 
busboot naar het San Marcoplein om daar over te stappen op de boot naar de universi-
teit.
En ‘s avonds becommentarieerden we achter de kerk - het enige andere gebouw op 
het eiland – de dag en gelijk ook maar de toestand in de (geo)wereld, onder het genot 
van een sigaretje, zittend op de kade met de voeten boven het water en met zicht op de 
contouren van Venetië. Het tochtje naar Murano met Ken en Michael was toen top, net 
als een paar jaar later in Praag de vrolijke uitstapjes met Sisi en David. Informatieve ar-
tikelen leverden de UDMS-bijeenkomsten op, maar ook prima ontspanning en de kans 
elkaar persoonlijk beter te leren kennen.

Toen Theo in 2001 – 2002 langzaam maar zeker bij de T.U. vertrok en met emeritaat 
ging, kwam de vakgroep al snel in zwaar weer en is er van 2004 – 2006 geen nieuws-
brief geweest. We hebben samen toch telkens geprobeerd zoveel mogelijk nieuws 
vanuit ‘Delft’ te brengen in Vi MATRIX. En zo gauw je budget had, kwam de structurele 
PR-machine weer op gang en dat bleef nog zo’n zeven jaar zo. Het eindigde toen Peter 
van Oosterom te kennen gaf geen geld meer te willen spenderen aan een nieuwsbrief. 
Door jouw ingrijpen kwam het niet onmiddellijk tot een breuk, maar het was voor Jeroen 
en mij een reden te meer om in Nederland aan het eind van dat jaar te stoppen met het 
blad, dat ondertussen was omgedoopt tot GeoInside.

Gelukkig ging onze band ondertussen veel verder dan werk alleen. We hebben allebei 
met veel doorzettingsvermogen voor onze moeders gezorgd en twijfels, ergernissen, 
opluchting en verdriet gedeeld. Hun laatste jaren en hun sterven hebben diepe sporen 
achtergelaten en erover praten met iemand die dat haarfijn begrijpt, deed deugd. Het 
overlijden van je broer was een traumatische ervaring die het bovendien voor jou nóg 
ellendiger maakte. Maar de laatste tijd is voor ons allebei helder: Luctor et emergo.

Dat geldt vast ook voor de sectie, waar jouw hart een flink deel van die veertig jaar die 
we nu vieren aan verbonden is. Het aantal afstudeerders stijgt weer. Zonder jou zou die 
faculteit → vakgroep → sectie er trouwens al lang geleden een half dozijn mensen bij 
hebben moeten nemen. Neem alleen al de subsidieaanvragen, projectmanagement-el-
lende, de vele tenders voor Wereldbank, EU, Nederlandse overheid en vele anderen, 
de organisatie van nationale en internationale symposia, externe communicatie, de 
zorg voor Theo en later Peter – al willen de hoogleraren dat natuurlijk liever niet horen 
–, de te redigeren artikelen, boeken et cetera. Ik was altijd flink onder de indruk van 
de bergen werk die je verzette en ik weet zeker dat vele sprekers er vandaag lovende 
woorden aan zullen wijden.

Jeroen en ik hebben met al onze activiteiten in België geleidelijk naar een fin de car-
rière toe kunnen werken en zijn nu al weer bijna twee jaar met vroegpensioen. Het 
was voor mij het eerste jaar toch nog wel wennen, zeg maar gerust afkicken van al dat 
multi-tasken waar ik tot op de grens van het haalbare in ‘uitmuntte’ (een vloek en een 
zegen). Natuurlijk blijf ik voor mijn plezier nog wat schrijven over ontwikkelingen in het 
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internationale geoveld, maar gelukkig is dat nu gewoon een hobby. 
Eén van de redenen waarom het tussen ons klikte, is dat wij in de op te nemen wer-
klast, tempo en precisie niet veel verschilden. Dus ik vermoed, dat jij aan dat afkicken 
ook niet gaat ontkomen, maar zover is het nog niet. In de tussentijd hebben we elkaar 
vast en zeker met een vette knipoog, dus in levende lijve, nog eens vrolijk toegeproost!

Frédérique

  
Uit: Vi MATRIX, oktober 2009

 
Proficiat! Met hartelijke groet, ook van Jeroen.
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Elfriede! 
Veertig jaar bij 
de Technische 
Universiteit 
Delft 
Chrit Lemmen

Veertig jaar ondersteuning en office management. Veertig jaar redactie, publicatie en 
uitgifte. Veertig jaar bijdrages aan de inhoud van het vakgebied. Veertig jaar manage-
ment, organisatie en de boel bij elkaar houden. Veertig jaar inzet en betrokkenheid. 
Veertig jaar kwaliteit, passie en liefde.
Ik heb de adjectieven maar weggelaten in verband met de gerelateerde volumes papier 
voor je jubileumboek.

Ondersteuning en office management in al die jaren voor velen. Voor hele vakgroepen. 
Maar vooral toch ook voor Theo Bogaerts, Pieter de Haan en Peter van Oosterom. ‘Ella’ 
is je naam in het, onder vakgenoten, wereldberoemde stripverhaal over de ‘studie actu-
alisering’ bij geodesie. Dit verhaal speelde in de zeventiger jaren. Er wordt op amusante 
wijze de draak gestoken met de gang van zaken op geodesie. Zo vlak na je aantreden 
op de faculteit (of was het de Afdeling?) wordt je genoemd in dit prachtige verhaal. En 
dat telt.

Ik lees: “Ella is altijd al vroeg in de weer. Zij verricht het meeste werk in het half uur-
tje dat haar jonge hoogleraar “Bogel” nog niet aanwezig is…”. “Ella’s vlijt is welhaast 
spreekwoordelijk op de faculteit…” zo lees ik terug. Treffender kan het niet geformu-
leerd worden. Naast Theo als Prof Bogel figureerde overigens ook Prof de Haan als 
Prof Vogel. 
Je groeide heel snel in je functie. Je bekendheid groeide mee – in binnen- en buiten-
land. Dit heeft een niet te onderschatten invloed gehad op het imago van de faculteit 
geodesie. Maar in die tijd kwam nog niemand op het idee dat woord te gebruiken.
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Het is leuk om te zien dat in die strip het woord ‘promotie’ terloops wordt genoemd. Het 
was in de jaren zeventig en tachtig wijd en zijd bekend dat de reikwijdte van je activi-
teiten bepaald verder ging dan je zou mogen verwachten van de inhoud van je functie 
omschrijving. Uiteindelijk is het gelukt om dit te corrigeren en je op een plek te brengen 
waar je hoort. Een merkwaardig proces overigens. 

In al die decennia zijn er zoveel rapporten, tijdschriftartikelen, proceedings, boeken, etc. 
gepubliceerd onder jou redactie…. Zoveel…. 
Voor jou als redacteur is er altijd één criterium geweest waar je nooit en te nimmer 
concessies gedaan hebt. En dat is aan de kwaliteit van het eindproduct. Kwaliteit in alle 
opzichten: tijdigheid, layout, alles geverifieerd en met terugkoppeling naar de auteurs, 
en vooral: met een goede inhoud. Ik denk dat er binnen de groep vakgenoten weinigen 
zijn die zoveel papers en andere bijdragen gelezen hebben als jij. 

Veel correcties breng je zelf aan. Jij hebt altijd vlijmscherp in de gaten of er iets niet 
helemaal deugt aan de inhoud van een paper. Dan krijgt de auteur het terug. Uitsluitend 
de verbeterde versie wordt opgenomen onder jouw redactie. Je hebt ook altijd goed 
door dat de inhoud van belang is maar dat er problemen zijn met het Engels. Laten 
we zeggen: pittige problemen met het Engels. Als onze vrienden uit Korea en China 
een document hebben voortgebracht dat wat war-talerig over komt dan verbeterde je 
dit. Een forse grote inspanning - waar velen hun publicatie aan te danken hebben. De 
verbeterde versie werd dan ook met grote blijdschap, glimlach en een buiging geaccep-
teerd door onze verre vrienden.
Als je op scholar.google.nl/  je naam intypt dat tref je een eindeloze reeks publicaties 
waar jouw naam en bijdrage op een of andere wijze mee samenhangt. Als editor, auteur 
of als acknowledged person. Deze documenten, zij blijken opgeslagen in bibibliotheken 
van over de hele wereld. Het werk wordt uitgebreid geciteerd; er zijn vele honderden 
citaten te vinden bij al je bijdrages. 
De internationale congressen over Urban Data Management, Spatial Data Handling, 3D 
Cadastres, Disaster Management en het Land Administration Domain springen eruit. 
Behalve editor voor de proceedings als organisator. Altijd alles goed voor elkaar. En alle 
deelnemers kennen je. 
En al die proceedings en boeken vaak bij gerenommeerde uitgevers als Taylor & Fran-
cis Ltd en Springer. Dat lukt niet zomaar.
Dit alles heeft een belangrijke inhoudelijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van 
het vakgebied. Je nieuwsbrieven zijn altijd aankondigingen geweest van vele activitei-
ten en gebeurtenissen, maar horen nu ook bij de documentatie van het vakgebied.

De sectie wordt geleid door Peter 
van Oosterom, maar het manage-
ment ligt toch ook wel een beetje bij 
jou. Dat mag ik, denk ik, wel zeggen. 
Deze samenwerking werpt vruchten 
af gezien alle prestaties en erken-
ning: jullie groep staat internationaal 
bekend en het is geweldig om te zien 
dat na veel onderzoek zaken toe-
passing vinden. Je betrokkenheid is 
groot bij al deze ontwikkelingen en 
veel komt voor elkaar dank zij jouw 
organisatietalenten. 
Daarnaast altijd aandacht voor per-
soonlijk lief en leed. En alle aandacht 
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voor alle studenten die overal vandaan komen. Dan gaat het ineens ook over zaken als 
verblijf en een beetje thuisvoelen. En het is ook niet zo makkelijk om ons land binnen te 
komen. Ook hier heb je met volle energie georganiseerd dat zaken goed kwamen. Als 
een soort moeder.
Niet altijd even makkelijk overigens. Sommige veranderingen waren heel goed en daar 
liep je met de vlag voorop. Maar soms was het ingewikkeld en dan schakelde je met 
volle kracht je netwerk in en oefende je invloed uit. Met passie. Soms ook met emotie. 
Dat mag!

In je persoonlijke leven ben je al heel 
lang actief bij de Watersport Vereniging 
Rozenburg. Sinds 2010 als voorzitter. Ik 
weet dat het bij de vereniging zoeken is 
naar een balans tussen wat je wilt berei-
ken en wat bereikt kan worden. Met al je 
energie stemt dit niet altijd tot tevreden-
heid. Ik heb samen met mijn Adrie vaak 
het genoegen gehad jou en jouw Henk 
daar te bezoeken. En dan is er maar één 
conclusie: ze heeft het voor elkaar! Ook 
hier! Een prachtige haven op een formi-
dabele plek en met goede voorzieningen. 
Ik hoop voor de Vereniging dat je nog 
lang mag aanblijven als voorzitter.

De laatste jaren is er veel gebeurd. Dat ligt achter je. 
Voor je liggen nog een aantal mooie jaren bij de Universiteit met je collega’s. Maar voor-
al een prachtig vooruitzicht met jullie nieuwe boot. Geen zeilboot meer. 
Maar je zult nu heel Nederland leren kennen vanaf het water. En daar voel je je thuis. 
Jullie zullen nog vele jaren genieten van al die natuur, landschappen en oude steden. 
En van de eilanden. En van de sterretjes aan de hemel.

Dus in 1975 begonnen bij de Technische Universiteit Delft…. 
Het dagregister van de personeelsafdeling zal niet veel verder teruglopen in de tijd. 
Toch zullen we je zeker nog aardig wat jaartjes in ons midden hebben. Gelukkig maar. 
Voor jezelf, voor het vakgebied en voor de Universiteit. De Technische Universiteit Delft 
mag je nog niet weglaten gaan. We koesteren je. 

Dank voor je vriendschap en blijdschap. 
Dank je voor zoveel!

Chrit 



Elfriede Fenndel

42



43

40 Jaar de stabiele factor Bij de Tu Delft geodesie/geomatics

Mijmeringen
Ramon Hanssen

Elfriede,

In het voorjaar van 1989 studeerde ik in Delft, Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek 
(LR). Het was een periode waarin ik erg twijfelde over mijn studiekeuze, en over 
‘Delft’ in het algemeen. Ik vond het bij LR massaal, onpersoonlijk, en bij nader 
inzien toch niet zo interessant.  De Delftse mentaliteit vond ik nogal hard en kil. Ik 
weet niet meer exact wie er suggereerde om eens bij ‘Geodesie’ te gaan kijken, 
maar op een dag ben ik op de fiets gestapt, op weg naar een plek zo ver weg van 
Delft dat deze niet eens op de kaart stond. Het geodesiegebouw zelf werd door 
anderen als naargeestig omschreven, een soort crematorium, zo’n plek ver uit de 
bebouwde kom, met een parkeerplaats en bosschages er omheen, en een lelijke 
betonnen kolos. Mijn verwachtingen waren niet hooggespannen.

Toen ik binnenkwam werd ik vriendelijk toegezwaaid door een gezellige conciërge 
met een baard. Dat was vreemd: bij LR kwamen we met 350 studenten door de 
deur, en een conciërge keek je alleen maar aan met een boze blik wanneer je je 
fiets verkeerd geparkeerd had. Mijn eerste stappen leidden me naar de grote hal, 
waar ik waarschijnlijk een beetje oenig om me heen keek: ik was er, maar wat nu? 
Mijn verbazing was groot toen diezelfde conciërge uit zijn hokje waggelde, en me 
grinnikend vroeg of ik misschien mijn hondje kwijt was.  
Ik vertelde een ongetwijfeld warrig verhaal, dat ik van geodesie gehoord had en er 
eens een kijkje wilde nemen. De conciërge, Ton Stam, moest dat vaker gehoord 
hebben, en zei daadkrachtig dat hij de studie-adviseur, Gerrit Bakker, wel even zou 
bellen. Ik kon even wachten in de hal.

Na een minuut of vijf kwam er een man aangelopen, ferme pas, licht voorovergebo-
gen, een hoofd met warrig grijs haar, en een glimlach van oor tot oor. Nog lopend 
stak al hij zijn hand naar me uit: ‘wat leuk, kom maar even mee naar boven’. Ik wist 
niet wat me overkwam, die persoonlijke aandacht veronderstelde ik onbestaanbaar 
in Delft. Op zijn kamer kreeg ik een kop koffie en luisterde hij geduldig naar mijn 
verhaal. Ik weet nog bijna letterlijk zijn reactie: ‘ach joh, je moet gewoon bij ons ko-
men studeren.’ Gerrit Bakker sloeg me eens op mijn schouder terwijl hij me uitgelei-
de deed, en zei ‘nou joh, succes hè. Niet te moeilijk doen.’ Helder. 

In de periode daarna heb ik nog met een aantal andere mensen, staf en studenten, 
bij geodesie gesproken en toen wist ik het wel. Behalve het feit dat het eigenlijk veel 
interessanter was dan ik ooit gedacht had, was de kleinschaligheid (als geodeet zou 
ik eigenlijk grootschaligheid moeten zeggen) een verademing. Wat leuk om je mede-
studenten allemaal bij naam te kennen, en in kleine clubjes colleges te volgen. 

Het heeft echter een tijdje geduurd voordat ik in de gaten kreeg dat het niet alleen 
de interessante inhoud, en niet alleen de omvang was die het prettig maakte. Het 
waren vooral de mensen! De mensen die er werkten hadden, een enkeling daarge-
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laten, interesse in elkaar, en waren bereid wat tijd voor elkaar uit te trekken. Alhoewel 
het natuurlijk uiteindelijk de inspirerende hoogleraren en docenten zijn waardoor je als 
student bevestiging krijgt dat je de juiste keuze hebt gemaakt,  zijn het juist de mensen 
daaromheen die het allemaal mogelijk maken, en een groot deel van de sfeer bepalen. 
Deze zogenaamde ‘ondersteuners’ (conciërges, technisch personeel,  secretaresses)  
zorgen er voor dat het een beetje leuk blijft, en dat je een glimlach op je gezicht krijgt. 
Met een glimlach kun je nu eenmaal beter informatie opnemen dan met een chagrijnig 
hoofd. En zonder ondersteuning lazert uiteindelijk elk gebouw in elkaar.

Elfriede leerde ik pas wat later kennen, maar zij valt voor mij onder de laatstgenoemde 
categorie. In het Engels noem je het de ‘enablers’: de mensen die het mogelijk ma-
ken dat anderen kunnen excelleren, maar die juist daardoor zelf ook excelleren! Door 
dag-in, dag-uit, op een vriendelijke manier te helpen om dingen voor elkaar te krijgen. 
Ze zijn de smeerolie, zonder wie de machine knetterend vastloopt. Die met een beetje 
humor uiterst effectief zijn om te bereiken wat er nodig is. Vaak zijn het ook de mensen 
met de sociale voelsprieten, die vaak eerder doorhebben wat er allemaal onderhuids 
speelt dan de betrokkenen zelf, en dan ook nog eens op een subtiele manier de boot 
een zetje de juiste kant op geven wanneer dat nodig is. 

Elke organisatie heeft mensen als Elfriede nodig: het ‘geheugen’ van de club, zo ie-
mand die alles al een keer gezien heeft, en op een uiterst bescheiden manier haar 
ervaring inzet om alles soepel te laten lopen. Elfriede for president!
Ondanks de goede sfeer, de mooie resultaten, en de sterke reputatie van de Delftse 
geodesie, waren  er twee terugkerende nare thema’s: de teruglopende studentenaan-
tallen, en de soms excessieve dadendrang van de bestuurders. De faculteit Geodesie 
werd samengevoegd met de faculteiten ‘Civiel’ en ‘Mijnbouw’, en werd een afdeling van 
de nieuwe faculteit ‘Civiele Techniek en Geowetenschappen’ (CiTG), maar nog steeds 
met een eigen opleiding. In de jaren ’90 liepen de studentenaantallen echter drama-
tisch terug, en waren er continu campagnes nodig om nieuwe studenten te werven. Het 
mocht niet baten. Alhoewel het nu nog steeds ‘steekt’ dat de verkeerde keuzes werden 
gemaakt, naar later bleek, werd in een beladen bijeenkomst voor de kerst van 2002 
aangekondigd dat ‘Geodesie’ als zodanig opgeheven werd. Na een flinke bezuiniging 
werden de groepen gescheiden, en afzonderlijk bij LR en het OTB geplaatst. Elfriede 
vertrok naar OTB, en ik keerde ‘terug’ naar LR. 

De onderlinge inhoudelijke samenhang tussen de groepen bleef echter, dus alhoewel 
ondergebracht op verschillende locaties, was (en is) Elfriede een soort ‘schakel’ tussen 
de beide groepen. Ook nu, weer een reorganisatie verder, waarbij Elfriede onder Bouw-
kunde valt, en ik mijn S-bocht completeerde door weer terug naar CiTG te verhuizen, 
vervult Elfriede de rol van schakel tussen de groepen, waar we allemaal erg dankbaar 
de vruchten van plukken.

Inmiddels loop ik zelf ook al weer een tijdje rond binnen de TU, als student, en na een 
kort verblijf elders weer als promovendus, docent en nu hoogleraar en afdelingsvoor-
zitter. Ik heb ook gezien hoe dingen er aan toegaan bij buitenlandse universiteiten. Wat 
beklijft, is de grote waardering voor een fijne collegiale samenwerking, en de waarde 
van een gedeeld verleden. 

Elfriede, namens al je collega’s bij CiTG feliciteer ik je met je 40-jarig jubileum! We zijn 
erg blij dit samen met je te kunnen vieren, en hopen nog lang met je samen te mogen 
werken.

Ramon  
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Voor Elfriede
Henri Aalders

 

Voor Elfriede 
1. Haar Kantoor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En Elfriede heeft het precies zo allemaal meegemaakt. 

Elfriede is in augustus 1975 begonnen als secretaresse bij Prof. Bogaerts van de 
toen pas opgerichte Vakgroep Vastgoedinformatie en Kartografie, met de 
typemachine en stenografie. Daarna het gebruik van de elektrische IBM 
typemachine met het z.g. correctielint en de bolletjes met lettertypen; toen de 
tekstverwerker, eerst WP (tegenwoordig kent men niet meer het gebruik van de 
functietoetsen en het onderwaterscherm) en daarna MS-Office. Elfriede deed veel 
tekstverwerking op een tweede scherm, bij haar chef. Maar later kreeg ze door het 
vele werk er ook assistentes bij (bijvoorbeeld: Karin en 
Elma). 

Ze heeft ook allemaal de grote veranderingen in het digitale kantoor 
meegemaakt: eerst opslag op 8 inch-schijven, daarna op 5 inch-schijven 
en toen de High Density IBM 1,44 MB-schijfjes, nog later de CD-ROM en 
tenslotte op de harde schijf, in het TU-netwerk en nu in de cloud. 
 
 

   Huidige medewerkers kunnen zich niet voorstellen dat ze zouden moeten 
werken met bestanden die niet groter konden zijn dan 360 KB of 1 MB!!! Maar 
Elfriede leerde het allemaal toepassen en was vaak de eerste die er cursussen 
voor volgde. Ik herinner me nog een gemeenschappelijke cursus MS-Excel op 
het hoofdgebouw, nu het gebouw van de faculteit Bouwkunde. 
Nu is ze daar weer terug met de Sectie, maar heeft eerst op de Thijsseweg en 
daarna op de Jaffalaan gewerkt. 

 

 
  „Het doek is gevallen voor de schrijfmachine, een kleine anderhalve eeuw nadat in 1867 in Milwaukee met de productie ervan  

was begonnen.” 
 

  „Typen was een vak. Het diende met tien vingers en ‘blind’ te gebeuren. Bovendien leerde men op de maat te typen, waardoor   
alle letters met evenveel kracht op het papier kwamen en de hamertjes niet verstrikt raakten.” 
 

  „De secretaresse in 1976 bij wie ik op de kamer zat tikte elke morgen The quick brown fox jumps over the lazy dog om alle  
letters in het gareel te krijgen en om te zien of het lint nog voldoende inkt bevatte.” 
 

  „Stenotypistes waren veel gevraagd. Je zat op een stoel tegenover de chef en noteerde in steno de tekst, waarvan je op de   
typemachine mooie brieven maakte. . . . . 

   Tot begin jaren tachtig was je kostje gekocht als je een goede stenotypiste was.” 
 

  „Het klassieke werk van een secretaresse – post verwerken, corresponderen, organiseren, agendabeheer, notuleren, archiveren  
en vergaderstukken klaarleggen – gebeurt tegenwoordig allemaal met de computer.” 
 

  „HNW (Het Nieuwe Werken, dat ‘tijd- en plaatsonafhankelijk is’ en dus overal en altijd kan gebeuren) is nu de leuze, maar één   
ding is hetzelfde gebleven: het is vaak verdraaid lastig buitenstaanders in een paar woorden te vertellen wat je werk precies   
inhoudt. Functies als regisseur netwerk formele zorg, business analist, teamleider administratie/verhuur of  beleidsmedewer-
ker spreken niet direct tot de verbeelding.” 

 

 
Dit zijn enkele citaten uit het boek „Gouden Jaren” van Annegreet van Bergen 
(1954), waarin ze de allerhande soort veranderingen van de afgelopen eeuw 
tot 2014 bespreekt en waarin ook het kantoorwerk aan de orde komt. 
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2. Haar Werk 

 
Eigenlijk is het onvoorstelbaar wat voor werk ze 
allemaal deed. Ze was het netwerk van de 
sectie. 
   
Ze was de spil in de SSVI (Stichting Studie-
centrum voor Vastgoedinformatie), ze wás de 
VGVI (Vereniging voor Geografische informatie 
en Vastgoedinformatie), ze was het centrum van 
de UDMS (Urban data Management Society), ze 
coördineerde het ELIS-programma (Education in 

Land Information Systems van het Tempus Joint European Project) en 
organiseerde de Eurolis-conferenties. En daarnaast deed ze ook al het 
‘normale’ werk en hield daarmee de Sectie gaande. 
 

Ik herinner me de diverse keren dat ik er niet uitkwam om 
een artikel in het juiste, door de conferentieorganisatoren 
voorgeschreven, formaat te brengen, maar Elfriede had dat zo 
voor elkaar. Ik ben je er nog dankbaar voor dat die moeilijke 
opgaven door jou zijn uitgevoerd. 
 
Daarnaast was ze ook editor van persoonlijke stukken.  
Officieel staat op het liber amicorum van Prof. Bogaerts „There is more 
than Geometry ” de namen van de editors: Henri J.G.L. Aalders and 
Elfriede M. Fendel. Maar het was Elfriede die het werk deed: toen de 
opzet eenmaal afgesproken was, heeft ze slechts eenmaal mijn hulp 
ingeroepen: om een artikel te beoordelen en gereed te maken voor 
publicatie. Voor Elfriede geldt zeker: 

 
 
 
 
Nog steeds bewaar ik goede herinneringen aan mijn eigen afscheid.  
Ook daarvoor is ze druk in de weer geweest, samen met collega Van 
Oosterom. 
Verbaasd was ze toen ik toch al op de hoogte bleek van de 
organisatie en de verassingen die voor me bereid werden: 
Eén van de uitgenodigde sprekers, David Danko, kreeg zijn 
uitnodiging tijdens een ICA Standardisation Conferentie in Monaco, 
terwijl ik naast hem zat en hij verbaasd was over de uitnodiging, 
zich afvroeg hoe hij moest reageren en mij de e-mail liet lezen en 
om advies vroeg. 
De publicatie van het afscheidssymposium lag in haar handen, 
hoewel het symposium werd georganiseerd in samenwerking met 
de NCG (Nederlandse Commissie voor Geodesie van de KNAW – 
Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen). Het 
boekwerk was niet tijdig klaar om gedrukt te worden en dus heeft 
Elfriede een voorpublicatie ervan geregeld, zodat collega Bogaerts 
het me tijdens zijn laudatio toch kon overhandigen.  
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Ik bewaar dat exemplaar zorgvuldig samen met de publicatie nr. 42 van de NCG. 
 

3. Persoonlijk 
 
Ook persoonlijk was ze altijd op de hoogte van het lief en leed der collega’s. En natuurlijk wij ook met 
haar. Ze organiseerde de verjaardagsfeestjes en felicitaties bij geboortes en andere persoonlijke 
feestelijkheden, of schonk aandacht aan het leed dat de sectieleden trof en regelde zonodig een 
attentie. 
 
Leuk werd het op haar trouwdag.  
Ze heeft haar trouwbelofte aan Henk uitgesproken in de Molen in 
Rozenburg. Wij als sectie hadden besloten om het heugelijke feit op te 
luisteren met een Geodetische inslag: de molen was aan de buitenkant 
versierd met opstellingen van theodolieten, jalons en afzetlint.  
Toen de ambtenaresse van de Burgerlijke Stand, die de huwelijks-
plechtigheid zou vastleggen in de gemeentelijke systemen, arriveerde, 

was haar reactie om dit direct 
te laten verwijderen: „Moet 
Openbare Werken nu juist op 
dit moment hier metingen 
doen?” 
Elfriede moest haar overtuigen 
dat dit juist een eerbetoon was 
van ons aan haar en niets met 
metingen van Openbare Werken van doen had. 

 
Van alle conferenties die ze organiseerde, waren er ook sommige waar ze zelf naar toe ging en wel 
moest, omdat ze de secretaris was van de organisatie die die conferenties hield. 
 
Zo herinner ik me de ELIS-conferentie in 1993, waar we samen met collega Gazdzicki een trip hebben 
gemaakt naar het Greenwich observatorium: 
 

 
Maar ook een trip naar Brussel met de VGVI, afgesloten met een heerlijk diner en de UDMS 
conferenties in Praag en Venetië. Het was altijd voortreffelijk om de zorg van Elfriede erbij te 
hebben!!! Dat bleek ook uit de omgang met de buitenlandse collega’s, die ze allemaal persoonlijk 
kende en die op zeer kameraadschappelijke wijze lieten blijken 
hoezeer ze haar zowel persoonlijk als in haar werk achtte. 
 
Zo heeft ze ook samen met ons het grote feest georganiseerd 
ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de opleiding aan 
de TH/TU Delft. Maar ook het ambtsjubileum van haar chef, 
Prof. Bogaerts. 
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4. In de Organisatie en de Gebouwen 

 
Elfriede is begonnen in augustus 1975 bij Geodesie.  
Het bestaan van de opleiding Geodesie in Delft was al een feit sinds 
1948.  
 
In het begin van de opleiding Geodesie was het in de organisatie van 
de universiteit een onderafdeling bij Civiele Techniek en werd later een 
afdeling, daarna is het een zelfstandige faculteit geworden.  
 
Weer later werd de opleiding deels ingelijfd door Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek en deels 
Civiele Techniek. Dat laatste deel kwam weer later bij het OTB, dat al lange tijd in het gebouw voor 
Geodesie huisde, maar toen op de Jaffalaan verbleef. Nu heet de opleiding ‘Geomatics for the build 
Environment’ en is onderdeel bij de Faculteit Bouwkunde.  
 

De verhuizing van het oude gebouw aan de Kanaalweg 4, naar 
de Thijsseweg 11 heeft Elfriede niet meegemaakt, maar daarna 
naar de Jaffalaan (nr 9) en nu in het gebouw aan de Julianalaan 
(nr 134) wel.  
 
Maar tot haar grote verdriet is de BSc-opleiding opgeheven in 
2002, wat ze - en met haar vele anderen - maar met moeite 
kon accepteren. Gelukkig ging de MSc-opleiding interfacultair 

door. 
 
 

 
Toch heeft ze zich ingezet om de 
nieuwe opleiding en het onderzoek in 
de Sectie weer tot een succes te maken.  
Dat hebben anderen veel meer meege-
maakt en die moeten daarover maar 
vertellen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Henri 
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Elfriede Fendel’s 
8ste lustrum bij 
de Technische 
Hogeschool/ 
Technische 
Universiteit Delft
Peter van Oosterom

Zomer 2000, op een mooie (vrijdag)middag is er in de hal van het imposante gebouw 
aan de Thijsseweg 11 een bijzonder feestje. De sprekers en alle andere aanwezigen 
zijn vol lof over de jubilaris. Natuurlijk is dit altijd het geval, maar als relatieve nieuwko-
mer voelde en merkte ik dat het deze keer wel heel erg oprecht was. Enfin, een heel 
goed moment om de Geodesiegemeenschap van de mooie kant waar te nemen en in 
het bijzonder met respect alle positieve kwalificaties over Elfriede Fendel, bij haar 5de 
lustrum, aan te horen. De lovende woorden van Theo Bogaerts en andere sprekers 
maakten diepe indruk op mij. Dit klopte helemaal met mijn eigen eerste ervaringen die 
ik inmiddels had opgedaan, zowel als verse collega bij de TU Delft, maar ook in de pe-
riode ervoor. Als Informaticus vernam en zag ik al voor de start van mijn Geodesie-tijd-
perk in 2000, ook al het nodige van dit TU Delft / Geodesiewereldje: de ontwikkeling 
van de fish-eye lens (figuur 1, promotieonderzoek Bart Beers, en basis voor het bedrijf 
Cyclomedia), het CCGM (Center for Computing Graphics and Mapping) had mede 
door de samenwerking met IBM de beschikking over fraaie 3D-faciliteiten, de Geodesie 
bibliotheek bevatte vaak artikelen die ik zocht tijdens mijn promotieonderzoek (Leiden, 
1986-1990), en het was een genoegen om als docent mee te draaien in de PAO (Stich-
ting PostAcademisch Onderwijs) cursus ‘Geometric data structures and algorithms’. In 
de VI Matrix-en waren mij de regelmatige VGVI-nieuwsbrieven van Elfriede al opge-
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vallen en ook bij mijn aanstelling verliep veel van de correspondentie via Elfriede, altijd 
even correct en tijdig. De Universiteit is normaal gesproken een complexe organisatie, 
maar niet voor mij toen ik in 2000 hoogleraar werd bij Geodesie. Alles was geregeld, 
van kamer tot (sectie)vergaderingen, van onderwijsondersteuning tot opbergmappen. 
Het begrip ‘proactief’ krijgt bij Elfriede een extra dimensie: meestal nog voordat ik iets 
kon vragen had Elfriede er al aan gedacht en het nodige geregeld.

Figuur 1. 1982 Elfriede aan het 
werk met collega’s Corine Swart 
en Robert Kroon (foto Bart 
Beers)

Enfin, nu 15 jaar verder, tijd om stil te staan bij het 40-jarig jubileum. De tijd is heel snel 
gegaan en er is enorm veel gebeurd. Gelukkig meestal leuke en positieve zaken, maar 
soms toch ook trieste ontwikkelingen. Wat op dit moment nog toe te voegen aan alle 
persoonlijke woorden, opgenomen in deze bundel, die Elfriede zo treffend karakteri-
seren? De lovende woorden bij het vorige jubileum zijn alleen maar luider geworden. 
Daarom bij dit jubileum de woorden gevangen in deze bundel. 
De rol van Elfriede gaat veel verder dan alleen ondersteunen, en hier zijn vele voor-
beelden van te noemen: van begeleiden, opvangen, helpen van nieuwe (buitenlandse) 
studenten tot editen van rapporten en proceedings, van voorbereiden van congressen 
en bijeenkomsten tot bijhouden van financiën van de projecten en de sectie. In het 
oog springen natuurlijk de fraaie proceedings, zoals ‘Advances in 3D Geoinformation 
Systems’, ‘Geo-information for Disaster Management’ of ‘Urban and Regional Data 
Management (UDMS)’, zoals gepubliceerd bij gerenommeerde uitgevers als Spinger en 
Taylor&Francis (Figuur 2). Maar niet minder zorg werd besteed aan ‘eigen’ uitgaven bij 
de International Federation of Surveyors (FIG), zoals proceedings van de 3D Cadastres 
workshops of proceedings van de LADM workshops.
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Figuur 2. Enkele van de proceedings door Elfriede ge-edit

Om al het fraaie werk op gebied van onderwijs en onderzoek aan de buitenwereld be-
kend te maken, heeft Elfriede decennia lang de nieuwsbrieven verzorgd. Te beginnen 
met de Vereniging voor Vastgoedinformatie (VVI) nieuwsbrieven in de eerste VI Matrix 
nummers begin jaren ‘90. De ontwikkeling van het vakgebied bleek o.a. uit het aanpas-
sen van de naam van de vereniging naar VGVI (Vereniging voor Geografische informa-
tie en Vastgoedinformatie), maar de nieuwsbrieven bleven. Er was slechts een kleine 
‘nieuwsbriefstille’ periode van 2004-2006, maar in 2007 werd er gestart met de ‘Geo-Da-
tabase Management Center’ (GDMC) nieuwsbrieven: eerst nog in VI Matrix/ GeoInside, 
maar vanaf 2012 trouw in GIS Magazine. De vruchten van al dit werk zijn te vinden in 
deel 2 van deze bundel. Overigens waren er in de periode 2008-2012 ook nog de (di-
gitale) Geomatics Newsletters (Figuur 3), welke de focus hadden op het Geomatics 
onderwijs. Want het onderwijs en vooral de studenten liggen Elfriede nauw aan het hart. 
Het was dan ook niet prettig dat de instroom bij Geodesie vele jaren onder het gewenste 
aantal lag en alle campagnes, open (GIS) dagen, marketing, onderwijsaanpassingen 
ten spijt, nauwelijks leek te stijgen. Een pleister op deze wond was dat de gezamenlijke 
MSc GIMA (Geographical Information Management and Applications) met de UU, WUR, 
UT/ITC en TUD, sinds de start 12 jaar geleden altijd wel mooie studentenaantallen heeft 
getrokken (meestal rond 25 studenten per jaar). Maar erg prettig zijn de aantallen Geo-
matics studenten die nu, na de laatste onderwijsaanpassing (‘for the built environment’) 
en inpassing binnen faculteit Bouwkunde, ook stijgen tot boven de 20!

Figuur 3. Ook de digitale Geomatics Newsletter werden door Elfriede ge-edit

Wellicht een beetje onzichtbaar voor de buitenwereld, maar erg belangrijk binnen de 
Universiteit zijn de visitatierapporten, zowel voor onderwijs als voor onderzoek. Het 
zal geen verbazing wekken dat Elfriede hier telkens weer een belangrijke rol speelde. 
Dit niet alleen als editor, maar vaak ook als ‘feitenbank’, want ondanks alle moderne 
registraties viel het niet altijd mee de informatie uit de systemen te halen. In deze ge-
vallen wist Elfriede in haar archief altijd de benodigde informatie te vinden. Dit archief 
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van goud was en is ook erg belangrijk bij het projectmanagement. Elfriede wist zelfs 
in de meest complexe situaties (o.a. Bsik RGI, accountantsverklaring incl. partners) in 
prima banen te leiden. Daarnaast zorgen perfecte voorbereidingen van consortiumbij-
eenkomsten Bsik RGI en NWO/STW-projecten (agenda, stukken, verslagen) voor vele 
complimenten bij partners en onderzoekfinancieringsorganisaties: o.a. RGI-projectma-
nagement prijs in 2009.

Figuur 4. De sectie GIS technologie anno 
2015 (Tjeu Lemmens ontbreekt), foto Dirk 
Dubbeling

Persoonlijk: Elfriede is een zeer betrokken persoon, die zich alles aantrekt, of het nu 
(buitenlandse) studenten, collega’s (figuur 4), vrienden of familie betreft. Dit is voor 
haarzelf een zware last, maar zorgt wel voor hart en ziel in haar omgeving(en). We zijn 
haar hier zeer dankbaar voor en de betrokken houding werkt aanstekelijk. De TH Delft 
werd de TU Delft, Geodesie werd Geomatics, VI Matrix kwam en ging, maar Elfriede 
bleef al die tijd met haar inzet en betrokkenheid de constante factor.

Elfriede, het ga je goed op alle mogelijke manieren! Op naar het volgende lustrum.

Peter van Oosterom.
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Dear Elfriede,

Congratulations to your 40 years work by the Delft University of Technology!!!! 
It is a very long time! I have the chance to be with you only 15 years but I enjoyed very 
much every moment of being with you … for work or chat! You are a very accurate, 
dedicated and helpful colleague, always keeping in mind deadlines and paying attention 
to quality of the work. You are so good willing that very often you take much more work 
than required and possible to complete in normal working days. I wonder how many 
hours you have slept all these 40 years☺  Nobody could change your attitude … you 
were there for work in good and bad time!
But the work is not the only quality of you! You are such a wonderful and warm person! 
You never forget to bring a flower for a birthday, send a card for a celebration, organise 
a small farewell party or a visit. Sometimes we are joking that you are like ‘mother Tere-
sa’ to us☺
I have worked with you on many occasions. Organisation of the UDMS conferences, 
Gi4DM 2005 and 2012, 3DGeoinfo 2008, the COST training school 2009. I still consider 
the UDMS conferences in Prague 2002 as a very significant point in my life. Thanks to 
you I suddenly got a lot of friends. The conference dinner was on 3rd of October. You 
have organised all the participants to stay until 24:00 and you all congratulated me for 
my birthday. This was such a pleasant surprise!

‘Mother Teresa’
Sisi Zlatanova

In Prague

Night sightseeing in a carrousel 



Elfriede Fenndel

54

In Prague, I also became a member of the UDMS Board. This gave us the opportunity to prepare 
six more UDMS conferences in Chioggia, Aalborg, Stuttgart, Ljubljana, Delft and London. I en-
joyed very much the time spend with you in Padova for the preparation of Chioggia conference. 
We have worked hard to check reviews, organise sessions and chairs, but we also spend time 
on the conference venue discussing many details. I learned a lot from you on how to organise an 
event that time. 

The conference dinner with friends
UDMS, Prague 2002
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Preparation of UDMS 2004, Chioggia 

The conference in Ljubljana was not big but the dinner was very good and we all sung the UDMS 
song and danced until late in the night. 

You were taking care of every detail related to UDMS organisation, from the flowers in the rooms 
to the UDMS proceedings and lately books. UDMS was like a child for you and it was painful for 
you to see that the focus is lost and the conference does not attract that much participants any-
more. But the friendly atmosphere of UDMS (created in large extend also by you) is appreciated 
very much by many, who want to keep it going on.  

The last two photos are related to your passion: Geodesie/Geomatics and perfection. You are pre-
pared to spend unlimited time to help students and you do not get out of the computer before you 
create the perfect document! 

At the hotel                                      Dinner with the UDMS Board

UDMS, Ljubljana, 2009
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Enjoy your jubilee, be always yourself! Thank you for being such a wonderful person!

Love, Sisi 
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Projectmanage-
ment: volgens 
Elfriede een 
zeer ruim begrip
Edward Verbree
Beste Elfriede, 

Als je 40 jaar verbonden bent aan de TU Delft, en meer in het bijzonder binnen de om-
geving van Geodesie / OTB / Geomatics, dan ken je zeer waarschijnlijk de feestbundel 
met de fraaie titel: ‘Daar heb ik veertig jaar over nagedacht …’. Jouw eigen feestbundel 
is anders. Niet dat jij de afgelopen veertig jaar niet hebt nagedacht. Integendeel: de 
andere bijdragen in deze feestbundel laten zien dat je de afgelopen 40 jaar de stabiele 
factor bent geweest in een veranderende omgeving. En ook dat biedt stof tot nadenken. 

14.610 dagen inzet

40 Jaar is een lange tijd, zeker als je je bedenkt dat dit neerkomt op zo’n 14.610 dagen 
inzet. Ik heb in deze rekensom bewust geen rekening gehouden met vakantie, want een 
ieder die jou een beetje kent weet dat Elfriede wel meldt dat ze op vakantie gaat, maar 
dat dit zeker geen reden is om achterover te leunen. Integendeel! In die vakantieperiode 
kan je tenslotte elke dag toch minimaal een aantal mailtjes versturen, een paar bijdra-
gen van een of andere conferentiebundel redigeren of de stukken van alweer een on-
derwijsvisitatie voorbereiden. Datzelfde geldt ook voor de weekenden en bedenk daarbij 
dat ook bij Elfriede een werkdag doorgaans langer duurt dan 8 uur… In andere bijdra-
gen in deze bundel wordt door (oud)-collega’s een mooi overzicht geboden van deze 
en nog meer bezigheden: kort samengevat komt het erop neer dat Elfriede het begrip 
‘projectmanager’ zeer ruim heeft genomen.

Altijd bereikbaar, alles beschreven

Toch een paar bijzonderheden. Het is een goed geheim dat speciaal voor Elfriede de 
TU Delft een aparte email-server heeft moeten aanschaffen om het aantal door haar 
verzonden mailtjes (waarvan minimaal de helft reminders van reeds eerder verzonden 
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reminders) af te kunnen handelen. En mocht het ooit nodig blijken om het reilen en 
zeilen van de sectie GIS-technologie te beschrijven, dan is dat vrij eenvoudig: de sec-
tieoverleg-verslagen van Elfriede bieden het gehele verhaal. Een flink nietje erdoor en 
klaar; hoewel de laatste jaren er ook vrij veel ‘even niet genotuleerd’ is.

Elfriede-klimaat

Het benadrukken van alle verrichtte activiteiten is bij een jubileum als deze zeker be-
langrijk, maar zelf kies ik, als één van je collega’s binnen de sectie GIS-technologie met 
een – alles is relatief – vrij lange samenwerking van 17.5 jaar en daarvoor ook nog een 
jaar of zes als student van een wat grotere afstand, voor een andere insteek. 

Voor mij is Elfriede namelijk meer iets als ‘het weer’. Iets wat er gewoonweg iedere dag 
is, waar je op zich niets aan kan veranderen en wat veel verschijningsvormen kent. 
Zoals gezegd: veelal stabiel, maar toch ook veranderlijk, zo af en toe een tikje buiig, 
en ook altijd weer met een opklaring. Je kan ervan genieten en profiteren, soms moet 
je er even voor schuilen, en het is ook af en toe nodig om er wat afstand van te nemen 
door zelf wél het begrip ‘weekend’ letterlijk te nemen en op vakantie te gaan én daarbij 
ook echt out-of-office te zijn. Want na zo’n lange periode mag je ook spreken over een 
Elfriede-klimaat, dat – noem het klimaatverandering – de laatste jaren door allerlei in-
terne en externe factoren wat extremer in haar uitingen is geworden. Doordat ikzelf ook 
zo’n interne factor ben, heb ik ook een aantal van die extremen mogen meemaken. Dat 
heeft er in ieder geval voor gezorgd dat ik Elfriede zeker de laatste jaren veel beter heb 
leren kennen. En zij mij.

Eindredactie

Dat wat deze feestbundel uniek maakt, is dat het waarschijnlijk de eerste keer is dat de 
eindredactie van een uitgave van de sectie GIS-technologie niet door Elfriede zelf is 
uitgevoerd. Dat betekent dat de kans groot is dat in mijn tekst hier en daar een mooie 
spel- of stijlfout is te traceren en dat in de andere bijdragen de term ‘geo-informatie’ niet 
consequent met een streepje is geschreven. Of is het toch ‘geoinformatie’?  Hoe dan 
ook, als het maar niet wordt geschreven als ‘ego-formatie’. Dát is namelijk iets wat haar 
ietwat verdrietig heeft gemaakt, zeker als het gevolgen heeft voor de door haar zeer 
geliefde opleiding van voorheen Geodesie, en momenteel Geomatics. Met een beet-
je goede wil, inzet en samenwerking zou het voortbestaan van deze opleiding in een 
eigen, op de beroepspraktijk gerichte en wetenschappelijk sterk ingebedde omgeving 
geen enkele reden van zorg moeten zijn. Zoals gezegd: Elfriede neemt het begrip ‘pro-
jectmanagement’ zeer ruim, maar er zijn grenzen.

Om een veelgebruikte quote van Theo Bogaerts te gebruiken: “Voorspellen is moeilijk, 
zeker als het de toekomst betreft”. Laten we hopen op redelijk rustig vaarwater, een 
goede wind en weinig obstakels om de komende tijd weer aan hoge wal te blijven. Dat 
moet zeker lukken.

Edward Verbree, 10 augustus 2015
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Een lekker 
bakkie koffie
Daniëlle Groetelaers
Beste Elfriede,

We go way back, maar 40 jaar…? Toen had ik in ieder geval nog geen aspiraties om 
naar Delft te komen…
40 jaar bij de TU, dat moet dan toch betekenen dat in de jaren ‘70 de koffiepot uit-
gevonden is… En dan bedoel ik niet die pot met vocht, maar de pot waarin de vaste 
bewoners van de vijfde verdieping van de Thijsseweg jarenlang hun laatste zakcenten 
stopten. Op miraculeuze wijze stond er vervolgens altijd voldoende koffie om de dag 
door te komen. Niet te verwarren met de toner van de printer die in dezelfde ruimte 
stond. Ik ben er verbaasd over dat er bij Geo nooit zoiets gebeurd is als bij Bouwkunde, 
want wees eerlijk… dat koffiezetapparaat zag eruit alsof het toen al minstens 40 jaar bij 
de TU stond! Niet echt verantwoord, maar wel een centraal ontmoetingspunt voor alle 
etagebewoners. Voor mij begon daar in 1997 de kennismaking met mijn nieuwe col-
lega’s, waaronder jij, Elfriede. En er zou nog veel koffie gedronken worden, vooral als 
ook de verjaardagspot werd aangesproken. Voor mij bleef het bij thee, maar dat maakte 
de tijd aan de Thijsseweg niet minder gezellig. En… time flies when you’re having fun! 
Dus worden dit jaar – speciaal voor jou – de koffiemachines op de gehele TU vervan-
gen, zodat je er nog wat jaren aan vast kunt plakken, ongeacht hoe vaak we nog gaan 
verhuizen…

Groeten
Danielle
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Als we aan 
Elfriede 
denken…
Het OTB-secretariaat (Elianne, Mary, Jeanet, 
Martine, Truus, Monica en Marleen)

Als we aan Elfriede denken, denk we aan :

Zorgzame collega
Lieve collega
Betrokken collega
Hardwerkende collega
Altijd attent
Pietje precies
Loyaal

Wist je dat…
Elfriede jarenlang columns heeft geschreven voor 
VI Matrix?
Elfriede samen met Henk veel te vinden is op de zeiljacht?
Elfriede stapel is op haar hond Tris?
Elfriede altijd het secretariaat met kerst een presentje 
geeft?
Elfriede afstudeerscripties heeft verzameld van 1950 tot 
2005?
Elfriede de touwtrekker is van Gima?

Lieve Elfriede, van harte gefeliciteerd met jouw 40-jarig 
jubileum!

Groetjes van Elianne, Mary, Jeanet, Martine, Truus, 
Monica en Marleen
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‘This symposium 
has gotten 
completely out 
of hand?!’ 
Eveline Vogels

Lieve Elfriede,

Zo’n chaos als hiernaast 
is ONDENKBAAR als jij 
aan het roer staat van een 
congres of symposium. En 
ik kan het weten, want ik 
loop inmiddels ook aardig 
wat jaartjes mee in con-
gresland.

De redenen waarom laten zich makkelijk raden, maar zijn des te meer bijzonder:
*  Je enorme betrokkenheid; zowel aan de organisatorische kant als aan de persoonlij-

ke kant. 
*  Je persoonlijke omgang met sprekers, deelnemers en je collega’s hier op de werk-
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vloer is ongekend. 

*  Je gedrevenheid; je verzet bergen en bent niet te stoppen.
*  Je grote hart voor de sectie en andere collega’s. Dat laatste voel ik maar al te goed, 

ondanks dat we elkaar niet heel goed kennen. Jouw persoonlijke kerstkaartjes elk 
jaar zeggen mij genoeg. Je hebt een hart van goud. 

*  Je nauwgezetheid en organisatietalent; geen detail zie je over het hoofd. 

Elfriede, als ik aan jou denk, dan komt het volgende gedeelte van een lied van Paul van 
Vliet in mij op:

…Ik drink op de mensen
Die bergen verzetten
Die door blijven gaan met hun kop in de wind
Ik drink op de mensen
Die met vallen en opstaan
Blijven geloven
Met het geloof van een kind

[….]

Ik drink op het béste
Van vandaag en van morgen
Ik drink op het mooíste waar ik van hou
Ik drink op het maximum
Wat er nog in zit
In vandaag en in morgen
In mij en in jou!!

Elfriede, van harte gefeliciteerd met jouw 40-jarig jubileum. Ik drink er een op jou! 

Je collega Eveline
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Spin in het web
Christel Swarttouw
Hai Elfriede,

Van harte gefeliciteerd met je 40-jarig jubileum bij de TU Delft! Wat een mijlpaal! Dit is 
echt iets om trots op te zijn!
 
Ik ken je als een betrokken, lieve collega met hart voor de zaak en ik werk met veel 
plezier met je.  
In het verleden hebben we een aantal congressen samen georganiseerd, waarbij we ie-
der een eigen rol hadden, wat prima werkte. Je rust niet voordat de boel goed geregeld 
is voor een congres, net als ik ;-)
 
Als een congres dan eindelijk gaande was, genoot je vooral van de internationale 
contacten, je kende zo ongeveer iedereen persoonlijk, leek het wel. Dat maakte het 
allemaal heel leuk. De congressen verliepen ook altijd prima, je hield alles goed in de 
gaten.

Daarnaast heb je natuurlijk ook veel werk verricht voor de sectie, voor hen ben je vol-
gens mij een echte spin in het web.

Ik hoop dat we samen nog veel congressen or-
ganiseren en wens je een geweldige dag toe! 
Geniet er maar van want je hebt het verdiend!

Lieve groeten,
Christel
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Zeilen is leven!
Hans Quak - Watersportvereniging Rozenburg 

Elfriede,

Hoeveel watersportverenigingen zouden er zijn met een vrouw aan het roer? Varen is 
toch een mannenwereld. En luidt een oud zeemansgezegde niet: Een vrouw en een 
kip, zijn de p… op een schip? Maar dit gaat niet op voor die Watersportvereniging aan 
het Brielse Meer, een afgesloten zeearm van waar eens ruige watergeuzen de poort 
van Brielle rammeiden. 
Daar, bij WSV Rozenburg, is Elfriede de drijvende kracht achter een intiem jachthaventje. 

Zij probeert daar, gewapend met de voorzittersha-
mer en met behulp van intens e-mailverkeer, al die 
eigengereide schippers tot een club te smeden. 
En naast bestuursvergaderingen bijeen roepen 
houdt dat in dat zij oog heeft voor het lief en leed 
binnen de vereniging. En dat onder haar leiding 
het vaarseizoen geopend wordt met onder meer 
een gepavoiseerde stoet van schepen, waarbij hun 
Passaat, onlangs ingeruild voor de pas gedoopte 
barkas Hendrik, met inderdaad Henk aan het roer 
en die goedaardige, zwarte lobbes van een hond op 
het achterdek, voorop gaat. En dat al die commis-

sies voor feesten – wedstrijden – onderhoud -  corvee en takelen door haar op koers 
worden gehouden; de leden worden desnoods bestookt met e-mails – check en double 
check. 

Wat drijft deze dochter van de binnenvaart, die toch 
ook de afgelopen jaren vaak te kampen had met 
zwaar weer? Wel, dat zijn een voorbeeldig plichts-
besef, een warm hart voor haar clubje, en vooral 
dat besef dat een inmiddels dementerend erelid 
steevast placht te verwoorden met het roepen van: 
Varen is pas leven, als de jachten na het wintersei-
zoen weer te water gaan en de haven binnenvaren.   
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Deel II
Nieuwsbrieven

U
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Geopinie
Jubileumnummer, 25 jaar Geopinie
(karakteristiek voor periode 
jaren ’70-’90)

- Strip ‘Heer Bogel en de Studieactualiseering’, 1994, 3 p.
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1993 VI Matrix
Nieuwsbrieven 

Vereniging voor Vastgoedinformatie  
(VVI)

- VI Matrix nr. 1, jaargang 1, nummer 1, jun 1993, 2 p.
- VI Matrix nr. 2, jaargang 1, nummer 2, aug 1993, 2 p.
- VI Matrix nr. 3, jaargang 1, nummer 3, okt 1993, 2 p.
- VI Matrix nr. 4, jaargang 1, nummer 4, dec 1993, 2 p.
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1994 VI Matrix
Nieuwsbrieven 

Vereniging voor Geografische informatie en 
Vastgoedinformatie 
(VGVI)

- VI Matrix nr. 5, jaargang 2, nummer 1, feb 1994, geen nieuws
- VI Matrix nr. 6, jaargang 2, nummer 2, mrt 1994, 2 p.
- VI Matrix nr. 7, jaargang 2, nummer 3, apr 1994, geen nieuws
- VI Matrix nr. 8, jaargang 2, nummer 4, mei 1994, 2 p.
- VI Matrix nr. 9, jaargang 2, nummer 5, jun 1994, 2 p.
- VI Matrix nr. 10, jaargang 2, nummer 6, sept 1994, 2 p.
- VI Matrix nr. 11, jaargang 2, nummer 7, okt 1994, 2 p.
- VI Matrix nr. 12, jaargang 2, nummer 8, dec 1994, 2 p.
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1995 VI Matrix
Nieuwsbrieven 

Vereniging voor Geografische informatie en 
Vastgoedinformatie 
(VGVI)

- VI Matrix nr. 13, jaargang 3, nummer 1, feb 1995, 2 p.
- VI Matrix nr. 14, jaargang 3, nummer 2, mrt 1995, 2 p.
- VI Matrix nr. 15, jaargang 3, nummer 3, apr 1995, 2 p.
- VI Matrix nr. 16, jaargang 3, nummer 4, mei 1995, 2 p.
- VI Matrix nr. 17, jaargang 3, nummer 5, jun 1995, 2 p.
- VI Matrix nr. 18, jaargang 3, nummer 6, sept 1995, 2 p.
- VI Matrix nr. 19, jaargang 3, nummer 7, okt 1995, 2 p.
- VI Matrix nr. 20, jaargang 3, nummer 8, dec 1995, 2 p.
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1996 VI Matrix
Nieuwsbrieven 

Vereniging voor Geografische informatie en 
Vastgoedinformatie 
(VGVI)

- VI Matrix nr. 21, jaargang 4, nummer 1, feb 1996, 2 p.
- VI Matrix nr. 22, jaargang 4, nummer 2, mrt 1996, 2 p.
- VI Matrix nr. 23, jaargang 4, nummer 3, apr 1996, 2 p.
- VI Matrix nr. 24, jaargang 4, nummer 4, jun 1996, 2 p.
- VI Matrix nr. 25, jaargang 4, nummer 5, sept 1996, 2 p. 
- VI Matrix nr. 26, jaargang 4, nummer 6, okt 1996, 2 p.
- VI Matrix nr. 27, jaargang 4, nummer 7, nov 1996, 2 p.
- VI Matrix nr. 28, jaargang 4, nummer 8, dec 1996, 2p.
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1997 VI Matrix
Nieuwsbrieven 

Vereniging voor Geografische informatie en 
Vastgoedinformatie 
(VGVI)

- VI Matrix nr. 29, jaargang 5, nummer 1, feb 1997, 2 p.
- VI Matrix nr. 30, jaargang 5, nummer 2, apr 1997, 2 p.
- VI Matrix nr. 31, jaargang 5, nummer 3, mei 1997, 2 p.
- VI Matrix nr. 32, jaargang 5, nummer 4, jun 1997, 2 p.
- VI Matrix nr. 33, jaargang 5, nummer 5, sept 1997, 2 p.
- VI Matrix nr. 34, jaargang 5, nummer 6, okt 1997, 2 p.
- VI Matrix nr. 35, jaargang 5, nummer 7, nov 1997, 2 p.
- VI Matrix nr. 36, jaargang 5, nummer 8, dec 1997, 2 p.
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1998 VI Matrix
Nieuwsbrieven 

Vereniging voor Geografische informatie en 
Vastgoedinformatie 
(VGVI)

- VI Matrix nr. 37, jaargang 6, nummer 1, feb 1998, 2 p.
- VI Matrix nr. 38, jaargang 6, nummer 2, apr 1998, 2 p.
- VI Matrix nr. 39, jaargang 6, nummer 3, mei 1998, 2 p.
- VI Matrix nr. 40, jaargang 6, nummer 4, jun 1998, 2 p.
- VI Matrix nr. 41, jaargang 6, nummer 5, sept 1998, 1 p.
- VI Matrix nr. 42, jaargang 6, nummer 6, okt 1998, 2 p.
- VI Matrix nr. 43, jaargang 6, nummer 7, nov 1998, 2 p.
- VI Matrix nr. 44, jaargang 6, nummer 8, dec 1998, 2 p.
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1999 VI Matrix
Nieuwsbrieven 

Vereniging voor Geografische informatie en 
Vastgoedinformatie 
(VGVI)

- VI Matrix nr. 45, jaargang 7, nummer 1, feb 1999, 2 p.
- VI Matrix nr. 46, jaargang 7, nummer 2, mrt 1999, 2 p.
- VI Matrix nr. 47, jaargang 7, nummer 3, mei 1999, 2 p.
- VI Matrix nr. 48, jaargang 7, nummer 4, jun 1999, 2 p.
- VI Matrix nr. 49, jaargang 7, nummer 5, sept 1999, 2 p.
- VI Matrix nr. 50, jaargang 7, nummer 6, okt 1999, 2 p.
- VI Matrix nr. 51, jaargang 7, nummer 7, nov 1999, 2 p.
- VI Matrix nr. 52, jaargang 7, nummer 8, dec 1999, 2 p.
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2000 VI Matrix
Nieuwsbrieven 

Vereniging voor Geografische informatie en 
Vastgoedinformatie 
(VGVI)

- VI Matrix nr. 53, jaargang 8, nummer 1, feb 2000, 2 p.
- VI Matrix nr. 54, jaargang 8, nummer 2, apr 2000, 2 p.
- VI Matrix nr. 55, jaargang 8, nummer 3, mei 2000, 1 p.
- VI Matrix nr. 56, jaargang 8, nummer 4, jun 2000, 2 p.
- VI Matrix nr. 57, jaargang 8, nummer 5, sept 2000, 2 p.
- VI Matrix nr. 58, jaargang 8, nummer 6, okt 2000, 2 p.
- VI Matrix nr. 59, jaargang 8, nummer 7, nov 2000, 2 p.
- VI Matrix nr. 60, jaargang 8, nummer 8, dec 2000, 2 p.
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2001 VI Matrix
Nieuwsbrieven 

Vereniging voor Geografische informatie en 
Vastgoedinformatie 
(VGVI)

- VI Matrix nr. 61, jaargang 9, nummer 1, feb 2001, 2 p.
- VI Matrix nr. 62, jaargang 9, nummer 2, mrt 2001, 2 p.
- VI Matrix nr. 63, jaargang 9, nummer 3, mei 2001, 2 p.
- VI Matrix nr. 64, jaargang 9, nummer 4, jun 2001, 2 p.
- VI Matrix nr. 65, jaargang 9, nummer 5, sept 2001, 2 p.
- VI Matrix nr. 66, jaargang 9, nummer 6, okt 2001, 2 p.
- VI Matrix nr. 67, jaargang 9, nummer 7, nov 2001, 2 p.
- VI Matrix nr. 68, jaargang 9, nummer 8, dec 2001, 2 p.
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2002 VI Matrix
Nieuwsbrieven 

Vereniging voor Geografische informatie en 
Vastgoedinfor
matie 
(VGVI)

- VI Matrix nr. 69, jaargang 10, nummer 1, feb 2002, 2 p.
- VI Matrix nr. 70, jaargang 10, nummer 2, apr 2002, 2 p.
- VI Matrix nr. 71, jaargang 10, nummer 3, mei 2002, 2 p.
- VI Matrix nr. 72, jaargang 10, nummer 4, jun 2002, 2 p.
- VI Matrix nr. 73, jaargang 10, nummer 5, sept 2002, 2 p.
- VI Matrix nr. 74, jaargang 10, nummer 6, okt 2002, 2 p.
- VI Matrix nr. 75, jaargang 10, nummer 7, nov 2002, 2 p.
- VI Matrix nr. 76, jaargang 10, nummer 8, dec 2002, 2 p.
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2003 VI Matrix
Nieuwsbrieven 

Vereniging voor Geografische informatie en 
Vastgoedinformatie 
(VGVI)

- VI Matrix nr. 77, jaargang 11, nummer 1, feb 2003, 2 p.
- VI Matrix nr. 78, jaargang 11, nummer 2, mrt  2003, 2 p.
- VI Matrix nr. 79, jaargang 11, nummer 3, mei 2003, 2 p.
- VI Matrix nr. 80, jaargang 11, nummer 4, jun 2003, 2 p.
- VI Matrix nr. 81, jaargang 11, nummer 5, sept 2003, 2 p.
- VI Matrix nr. 82, jaargang 11, nummer 6, okt  2003, 2 p.
- VI Matrix nr. 83, jaargang 11, nummer 7, nov 2003, 2 p.
- VI Matrix nr. 84, jaargang 11, nummer 8, dec 2003, 2 p.
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2004-2006 
VI Matrix
Geen nieuwsbrieven in deze periode 

(VI Matrix nummers 85-108) 
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2007 VI Matrix
Nieuwsbrieven 

Geo-Database Management Center 
(GDMC)

- VI Matrix nr. 109, jaargang 15, nummer 1, feb 2007, 1 p.
- VI Matrix nr. 110, jaargang 15, nummer 2, mrt  2007, 1 p.
- VI Matrix nr. 111, jaargang 15, nummer 3, apr 2007, 1 p.
- VI Matrix nr. 112, jaargang 15, nummer 4, jun 2007, 1 p.
- VI Matrix nr. 113, jaargang 15, nummer 5, sept 2007, 1 p.
- VI Matrix nr. 114, jaargang 15, nummer 6, okt  2007, 1 p.
- VI Matrix nr. 115, jaargang 15, nummer 7, nov 2007, 1 p.
- VI Matrix nr. 116, jaargang 15, nummer 8, dec 2007, 1 p.
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3D GeoInfo’07
2nd International Workshop on 3D Geo-Information:
Requirements, Acquisition, Modelling, Analysis, Visualisation
12-14 December 2007, Delft

Tijdens de Workshop zullen er zowel plenaire presentatiesessies als parallelle werkgroepsessies 
plaatsvinden. In de werkgroepen met de thema’s gebruikersbehoeften, inwinning, modelleren, 
analyse en visualisatie zullen de deelnemers eerst een analyse maken van de huidige problemen 
en kennishiaten, waarna nagedacht wordt over mogelijke oplossingen. De hieruit volgende aan-
bevelingen zullen worden gepresenteerd in de plenaire slotsessie.

Voor meer informatie en de Call for Papers (deadline 15 april 2007) verwijzen we u graag 
door naar onze website: http://www.3D-GeoInfo-07.nl.

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.

Voor het 26ste symposium, dat 
gehouden wordt bij de University of 
Applied Sciences in Stuttgart, Duits-
land, nodigt het Organisatiecomité u 
uit uiterlijk 5 maart 2007 een paper 
in te dienen en te participeren in deze 
belangrijke gebeurtenis. Alle papers 
worden mondeling gepresenteerd en de 
UDMS proceedings worden als inge-
bonden boek uitgegeven door Taylor & 
Francis.

Het Internationaal Programmacomité 
vraagt aandacht voor de volgende over-
all thema’s:
• geosamenwerking in een urbane en 

landelijke omgeving;
• lokale en regionale informatieverwer-

king;
• GIS in lokaal en regionaal gegevens-

beheer voor duurzame ontwikkeling.

Voor meer informatie en de Call for 
Papers verwijzen wij u graag door naar 
de website: http://www.udms.net.

Wij heten u van harte welkom bij de eerste 
nieuwsbrief van het GDMC, waarin wij ons 
aan u voorstellen en tevens aandacht besteden 
aan twee internationale activiteiten die (mede) 
door ons in 2007 georganiseerd zullen worden.

Sinds de oprichting van het Geo-Database 
Management Center (GDMC) in 2000 ver-
richt de sectie GIS-technologie (TU Delft/
OTB) samen met de industrie onderzoek op 
het gebied van de geo-ICT. Onze missie is de 
technologische ondersteuning bij de realisatie 
van de Geografische Informatie Infrastruc-
tuur (GII), onder het motto ‘geo-serving the 
networked society’. Wij streven ernaar via 
onderzoek en onderwijs binnen de internatio-
nale wereld hèt kenniscentrum te zijn voor de 
geo-ICT. Wij willen behoren tot de wereld-
top-drie van expertisecentra op het gebied van 
de geo-database management systemen. Het 
GDMC is een onderzoeks- en ontwikkelcen-
trum voor het modelleren, opslaan, opvragen, 
analyseren, presenteren en distribueren van 
geografische informatie, dat is ondergebracht 
bij het Onderzoeksinstituut OTB van de TU 
Delft. In een volgende nieuwsbrief zullen de 
partners binnen het GDMC worden voorge-
steld; voor meer informatie: www.gdmc.nl.

In onze steeds complexer wordende maat-
schappij neemt de behoefte aan betrouwbare 
geografische informatie, die snel beschikbaar 
komt, gestaag toe. Wij werken aan de GII in 
binnen- en buitenland. Hiermee wordt geo-
grafische informatie uniform gepresenteerd en 
beter toegankelijk gemaakt voor steeds meer 
gebruikersgroepen.

De belangrijkste vernieuwingen in ons 
onderzoek naar GIS-technologie hangen 
samen met het denken in infrastructuurcon-
cepten voor het omgaan met geo-informatie. 
Door concrete GIS-toepassingen te analyse-
ren, sporen onze onderzoekers gebreken in de 
huidige technologie en kennislacunes op. Via 
wetenschappelijk onderzoek worden verbete-
ringen en oplossingen ontwikkeld, die in de 
praktijk worden getoetst. Met de realisatie van 
de GII zal het aantal gebruikers, zowel met als 
zonder GIS-expertise, sterk toenemen. 

In aanvulling op het centrale onderzoeks-
thema Geo-Database Management Systemen 
(geo-DBMS’sen), de basis van de GII, houden 
wij ons bezig met 3D ruimtelijk-tempo-
reel modelleren, computationele geometrie 
(ruimtelijke datastructuren en algoritmen), 
gedistribueerde geo-informatieverwerking (net-
werkprotocollen, web services en interoperabi-
liteit), mobiel GIS (LBS) en kennistechnologie 
(ontologie en semantiek). Samen met, vanuit 
ons perspectief ondersteunende technologieën, 
zoals inwinning, plaatsbepaling en visualisatie, 
toetsen we onze onderzoeksresultaten in de 
context van GIS-toepassingen, zoals bijvoor-
beeld: kadaster en rampenbestrijding.

In lijn met dit onderzoek wordt op hetzelfde 
vakgebied onderwijs verzorgd in het kader 
van verschillende opleidingen zoals de MSc 
Geomatics (geomatics.tudelft.nl) en de MSc 
Geo-Information Management and Applica-
tions (GIMA) (www.msc-gima.nl). Hiernaast 
wordt ook serviceonderwijs verzorgd in BSc-
opleidingen als Civiele Techniek en Technische 
Bestuurskunde.

Wij stellen ons graag aan u voor

Redactie
Elfriede M. Fendel, (projectmanager sectie GIS-technologie):  
tel. 015-278 4548, e-mail e.m.fendel@tudelft.nl.
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Traineeship MSc Geomatics
In het vorige nummer van Vi matrix is op pagina 40 aandacht besteed aan het traineeshipprogramma dat aan de  Delftse masterstudie Geomatics is ver-

bonden. Nog niet vermeld was dat ook Fugro-Inpark en Grontmij zich bij dit initiatief hebben aangesloten. Deze toetreding wordt vanuit de opleiding van 
harte toegejuicht. Dit naast de al eerder genoemde deelnemers (RWS-AGI, Shell, Kadaster, gem. Rotterdam en Geomatica Business Park). In het voorjaar 
van 2007 wordt een kennismakingsbijeenkomst georganiseerd, waarbij studenten en de betrokken bedrijven en organisaties elkaar kunnen ontmoeten.

INSPIRE
De Raad van Europa en het Euro-

pese Parlement zijn het eind november 
2006 eens geworden over de INSPIRE 
richtlijn, die moet leiden ‘tot oprichting 
van een infrastructuur voor ruimtelijke 
informatie in de Gemeenschap’. De 
aangepaste tekst zal naar alle waarschijn-
lijkheid dit voorjaar in het Europese 
‘Official Journal’ (‘EU staatscourant’) 
worden gepubliceerd. Na enkele jaren 
van voorbereiding, komt INSPIRE hier-
mee in de overgangsfase, die twee jaar 
zal duren. In deze fase zal de nationale 
wetgeving van de EU landen op INSPI-
RE worden aangepast en zullen de richt-
lijnen worden uitgewerkt. De richtlijnen 
zijn in vijf categorieën onderverdeeld: 
metadata, dataspecificatie (34 thema’s), 
netwerkdiensten, data- en servicetoe-
gankelijkheid (politiek) en INSPIRE 
monitoring en rapportage. Vanuit 
Nederland wordt getracht de methodiek, 
die de afgelopen jaren is ontwikkeld 
in het kader van het NEN3610 ‘basis-
model geo-informatie’, in te brengen. 
In januari is deze gepresenteerd binnen 
INSPIRE en EuroGeographics. Op basis 
hiervan ligt er nu bij de TU Delft de 
zeer eervolle vraag om een eerste opzet 
te maken voor een INSPIRE ‘Common 
UML model’ (de EU tegenhanger van 
NEN3610). 
Wordt vervolgd ...

3D topografie: vergelijk van 
verschillende 3D modellen

Bij de TU Delft wordt voor het 3D model-
leren al geruime tijd onderzoek gedaan naar de 
theorie achter en de toepassing van tetraëder-
netwerken. De belangrijkste redenen hiervoor 
zijn: goed gedefinieerd (nooit ambigu), solide 
theoretische basis en door de eenvoudige 
basisvorm (tetraëder) ook relatief eenvoudige 
algoritmen. Bovendien zijn de driehoeken 
(grenzen van de tetraëders) zeer geschikt voor 
de grafische hardware. Binnen een aantal 
andere onderzoekscentra worden echter andere 
3D basismodellen ontwikkeld en deze onder-
zoekers zijn ook overtuigd van de kwaliteit van 
hún oplossingen. Daarom is er een internati-
onaal netwerkproject (als top-up op het RGI-
011 project 3D topografie) gestart waarin de 
verschillende aanpakken worden vergeleken. 
Aan dit onderzoek doen onder andere mee: 
Chris Gold (University of Glamorgan), Rod 
Thompson (Department of Natural Resources 
and Water, Queensland Government), Andrew 
Frank (TU Wien), Ludvig Emgård (Sweden), 
Paul Longley (University College London, 
CASA) en Jonathan Raper (City University 
London).

Goed geschaalde en bruikbare 
mobiele kaarten

Mobiel kaartgebruik neemt door de tech-
nologische ontwikkelingen meer en meer 
toe. De zeer beperkte schermomvang brengt 
belangrijke belemmeringen met zich mee, 
vooral het effect dat de gebruiker soms (veel) 
moeite heeft zich te oriënteren. Het is natuur-
lijk mogelijk om overzichtkaartjes te tonen 
(uitzoomen) en daarna detailkaartjes (inzoo-
men). Door van de ene kaart naar de andere 
kaart te springen bestaat echter de kans dat 
het verband hiertussen niet overkomt bij de 
gebruiker. Door een gelijke manier van inzoo-
men, waarbij de overzichtskaartschaal via een 
animatie geleidelijk overgaat in de detailkaart-

schaal, kan de gebruiker wél een goed beeld 
opbouwen. Hiervoor worden in het RGI-233 
project (‘goed geschaalde en bruikbare mobiele 
kaarten’) efficiënte datastructuren ontwikkeld 
(voor variabele schaalopslag en overdacht van 
server naar mobiele client). De kwaliteit van de 
generalisatie zelf krijgt door de internationale 
top-up extra aandacht door de bijdrage van 
de groep van Monika Sester van de Leibniz 
University of Hannover. Deze gerenommeerde 
onderzoeksgroep op het gebied van generalisa-
tie heeft aanvullende ideeën die goed aanslui-
ten bij het variabele kaartschaalconcept.

LBS-24-7
Het inzichtelijk maken van plaatsgebonden 

informatie is binnen het Openbare Orde en 
Veiligheid (OOV) domein van levensbelang. 
Veel van deze informatie is zeer dynamisch van 
aard en alleen van belang in het ‘hier en nu’. 
Een top-up op het RGI-026 project LBS-24-
7 onderzoekt in meer detail hoe de continue 
veranderende locatie van veiligheidspersoneel, 
scheepsbewegingen en voertuigen via een 
laagdrempelige applicatie als Google Earth 
kan worden getoond. Daarbij wordt een brug 
gelegd naar het Freeband User Experience 
(FRUX) voor een grotere betrokkenheid van 
andere organisaties in het veiligheidsdomein.

3D plaatsbepaling
De afkorting GPS staat voor Global Positio-

ning Systeem. Dit ‘global’ is in veel gevallen 
toch beperkt tot die locaties met redelijk vrij 
‘zicht’ tot de satellieten. Indoor GPS-plaats-
bepaling is lastig, en als het al kan, dan is het 
zeer onnauwkeurig. In een top-up op RGI-
150 wordt dan ook een alternatief als GSM 
(mobiele telefoonnetwerken) voor plaatsbepa-
ling in meer detail onderzocht, en meer in het 
bijzonder: GSM-fingerprinting voor het in 
kaart brengen van verplaatsingsgedrag. Hierbij 
wordt een database opgebouwd van de GSM-
zendmasten in het bereik van de ontvanger 

Ruimte voor Geo-Informatie

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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(GSM-telefoon) op bekende locaties, en 
wordt deze kennis in een later stadium 
weer toegepast voor een afschatting van 
onbekende locaties. Dit project legt daarbij 
een ‘brug’ met het Bsik programma Ver-
nieuwend Ruimtegebruik.
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Geo-innovatie Dagen
Op 13 en 14 maart vonden op initiatief van het Programmabureau RGI de Nationale Geo-Innovatiedagen 2007 plaats in de Van Nelle Ontwerpfabriek 

te Rotterdam. Hierop werd de maatschappelijke relevantie van de inzet en het gebruik van geo-innovatie inzichtelijk gemaakt. Aangezien het GDMC 
in veel RGI-projecten participeert, is een aanzienlijk deel van onze medewerkers tijdens deze dagen aanwezig geweest. In stands op de Geo-Experience 
presenteerden zij de projecten 3D Topografie, GeoInfoNed, 3D Plaatsbepalingsinfrastructuur voor de bebouwde omgeving, Usable Mobile Maps, 
Innovaties bij geo-standaarden voor NGII en GIMCIW. In de parallelsessie Openbare Orde & Veiligheid lichtte Edward Verbree de meest recente 
ontwikkelingen op 3D plaatsbepalingsgebied nader toe, terwijl Sander Oude Elberink vanuit 3D Topografie en Rosemarijn Looije vanuit MobiMaps 
hetzelfde deden in het inloopprogramma. Peter van Oosterom bracht de bezoekers van de avondsessie van de Oracle Gebruikersclub Holland op de hoogte 
van de state-of-the-art op het gebied van 3D geo-informatie in de ruimtelijke database. Het project 3D topografie (waarvan de TU Delft penvoerder is) 
heeft zelfs de Geo-Innovatie Award 2007 in de categorie Wetenschap gewonnen.

Felicitatie
De relatie tussen het Kadaster en 

onze sectie is altijd een sterke geweest. 
In het recente verleden heeft zich dit 
o.a. gemanifesteerd in een substantiële 
ondersteuning van de leerstoel  
GIS-technologie, waardoor het o.m. 
mogelijk was het promotie-onderzoek 
van Jantien Stoter op het terrein van 
3D Kadasters uit te voeren. Dat dit 
baanbrekend onderzoek, waarvoor 
Jantien ook nog eens in 2004 de 
prof. J.M. Tienstra Onderzoeksprijs 
van de Nederlandse Commissie voor 
Geodesie mocht ontvangen, er toe 
geleid heeft dat het Kadaster in zijn 
Meerjarenbeleidsplan 2007-2010 
aangeeft ´het toenemende meervoudig 
ruimtegebruik te willen ondersteunen en 
toe te willen groeien naar een  
3D-registratie´ is meer dan verheugend 
te noemen. Ook het feit dat het 
Kadaster zijn kennis in wil zetten voor 
ontwikkelingen in Europees verband, 
zoals INSPIRE, is onze sectie uit het 
hart gegrepen. Vanaf deze plaats willen 
wij het Kadaster dan ook van harte 
met zijn 175 jarig bestaan feliciteren. 
Misschien moeten wij er nog 17 jaar bij 
optellen, omdat de Topografische Dienst 
Kadaster immers al in 1815 van start 
ging.

In oktober 2006 ging het Europese project 
HUMBOLDT van start (FP6). Dit project is 
ingediend als GMES-programma, maar in de 
onderhandelingen met de EU is afgesproken 
dat er nauw contact zal zijn met de INSPIRE-
initiatieven.

Een belangrijk doel van HUMBOLDT is 
om als een soort proeftuin voor INSPIRE 
te fungeren: als we straks in geo-Europa de 
INSPIRE-richtlijnen gaan uitvoeren, hoe 
doen we dat dan? Wat houdt dataharmonisatie 
eigenlijk in? Welke methoden en tools kunnen 
we gebruiken, hoe ziet de (gedistribueerde) 
software-architectuur eruit, hoe zetten we snel 
een sectorspecifieke of cross-border SDI op? 

Zevenentwintig partners uit veertien landen 
zijn betrokken bij het project; de TU Delft, 
sectie GIS-technologie, is daar één van. De rol 
van onze sectie is vooral het organiseren van 
het ‘dataharmonisatie’ werkpakket.

Projectleider is het Fraunhofer Instituut 
(Duitsland).

De belangrijkste componenten en 
doelstellingen van HUMBOLDT zijn af 
te lezen aan de titel: “Development of a 
framework for Data Harmonisation and 
Service Integration”.  
Dat zijn: 
• data harmonisatie: het harmoniseren van 
gegevensmodellen, metadata en terminologie, 
maar ook het omgaan met verschillen in 
coördinaatsysteem, verschillen in schaal, 
classificatie en cartografische stijl, en het 
geïntegreerd (en parallel) zoeken in heterogene 
databronnen op een transparante manier;
• service integratie: zorgen dat de 

verschillende componenten, al dan niet in 
de vorm van webservices, met elkaar kunnen 
praten, dat ze op een makkelijke manier (en 
runtime) kunnen worden gecombineerd, 
dat componenten overzichtelijk en flexibel 
kunnen worden geconfigureerd (separation of 
concerns), waarbij dan tijdens het gebruik de 
response-tijd ook nog snel genoeg moet zijn!

De naam van het project is ontleend 
aan Alexander von Humboldt. Deze 
18e/19e-eeuwse globetrotter en universele 
geleerde (toen was dat nog mogelijk!) had 
het ideaal alle (geografische, historische, 
natuurwetenschappelijke) kennis te verzamelen 
en verwerken tot één  geïntegreerd geheel.

Ook het HUMBOLDT project wil 
bestaande kennis, methoden, software en 
vooral ook gegevens combineren en integreren. 
Hergebruik is belangrijk: niet van voren af aan 
beginnen, maar voortbouwen op bestaande 
projecten en onderzoeksresultaten. Het 
HUMBOLDT motto luidt niet voor niets: 
Re-use existing, Extend by need, Arrive at the 
ESDI, Prosper by application. 
Dat laatste gebeurt in acht scenario’s, t.w.: 
1. Border Security (cross-border), 
2. Urban Planning, 
3. Forest (cross-border), 
4. Protected Areas (opvolger van Nature-GIS), 
5. European Risk Atlas (cross-border 

rampenbestrijding), 
6. Water (uitbreiding van het SDIGER- 

project), 
7. Ocean (olievervuiling op zee, integratie met 

‘land’-data) en 
8. Galileo (mobiele toepassingen en sensor-

gegevens).

HUMBOLDT

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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Voor meer informatie: zie 
http://www.esdi-humboldt.eu
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Minor Geomatics: thema Navigatie 
De arbeidsmarkt vraagt om breed georiënteerde studenten. De TU Delft heeft daarom de 

Bacheloropleiding ingericht volgens de major/minor structuur. Via de minor in het eerste deel 
van het derde studiejaar maakt de student kennis met een andere academische discipline. Deze 
minor biedt de student ook de instroommogelijkheid in een andere master dan hun ‘eigen’ 
doorstroommaster. Om voor studenten van onder andere Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek, 
Civiele Techniek & Geowetenschappen, Techniek, Bestuur en Management, en Elektrotechniek, 
Wiskunde en Informatica de keuze voor de interfacultaire master Geomatics aantrekkelijk te 
maken is met ingang van september 2007 de mogelijkheid geboden te kiezen voor de minor 
‘Navigation’.

Met de minor ‘Navigation’ heeft de student voldoende kennis, inzicht en vaardigheden in huis 
om de werking van een navigatiesysteem volledig te doorgronden, maar ook voor het ontwerp 
van innovatieve systemen voor rekeningrijden en de toepassing van Location-based Services.

De minor bestaat uit een aantal basismodules op het gebied van GIS en DBMS en een speci-
aal themavak, waarin specifiek wordt ingegaan op de benodigde plaatsbepaling, map-matching, 
kortste routeberekeningen, mens-computer interactie en cartografische beeldvorming. In de 
afsluitende casestudie ontwikkelt de student dé Tom-Tom van de toekomst, waarbij gestreefd 
wordt naar méér dan alleen autonavigatie, waarbij gedacht kan worden aan persoonsgebonden 
3D-navigatie binnen gebouwen en aan toepassingen in de openbare orde en veiligheid. 

Al met al biedt deze minor dé opstap naar de master Geomatics.

Aanbieding 
visitatierapport 

Op 13 april j.l. is door de voorzitter van de 
visitatiecommissie, professor Reiner Rummel, 
het visitatierapport inzake de MSc Geomatics 
aan de heer dr. Jan G.F. Veldhuis, voorzitter van 
het bestuur van de QANU, aangeboden. Tijdens 
deze bijeenkomst zijn verder van de zijde van 
QANU mevrouw drs. Marjolein Boessenkool, 
projectleider en de heer Chris, J. Peels, directeur 
aanwezig. Verder geven de heer ir. Roel Nicolaï, 
lid visitatiecommissie, prof. Ben Droste, decaan 
van de Faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttech-
niek, dr.ir. Ben Gorte, programmadirecteur MSc 
Geomatics, prof.dr.ir. Peter van Oosterom, voor-
zitter Examencommissie en mevrouw Elfriede 
M. Fendel, co-auteur zelfvisitatierapport, acte de 
présence. 

Tijdens de bijeenkomst benadrukt professor 
Rummel dat de MSc Geomatics alle potentie 
heeft zich tot een topopleiding te ontwikkelen. 
De visitatie heeft plaatsgevonden nadat de MSc 
Geomatics nog maar één jaar in de lucht was. 
Het programma is zeer aansprekend. Dit is mede 
te danken aan de ruime aandacht voor de toe-
passingen van het vakgebied. Gezien de strenge 
toetsingscriteria, die de QANU hanteert, is de 
beoordeling dan ook goed te noemen. Er is tien 
keer een goed en elf keer een voldoende gescoord: 
geen enkele onvoldoende dus! In vergelijk met 
de beoordeling van andere Nederlandse MSc 
opleidingen komt de MSc Geomatics hiermee 
boven het gemiddelde uit. Het visitatierapport 
is te vinden op www.qanu.nl. Kortom, de MSc 
Geomatics verdient een behoorlijke instroom 
van studenten. Het promoten van de opleiding 
in binnen- en buitenland zal dan ook met verve 
ter hand genomen moeten worden, zo luidt het 
advies van professor Rummel!

Al eerder is in Vi matrix (februari 2007) 
bericht over het nieuwe initiatief om het vak-
gebied Geomatics te ondersteunen. Aan het 
traineeship kunnen afgestudeerden MSc Geo-
matics deelnemen. De trainee gaat twee jaar bij 
één van de deelnemende werkgevers in dienst 
en vervult minimaal drie verschillende functies, 
waarvan zeker één bij een andere werkgever. 
De Geomatics-starter doet zo bij zeker twee 
gerenommeerde organisaties ervaring op in 
de beroepspraktijk. De deelnemende bedrij-
ven komen op hun beurt in aanraking met 
gemotiveerde en gespecialiseerde medewerkers. 
Vanuit de opleiding wordt verwacht dat het 
traineeship de instroom van nieuwe studenten 
vergroot. De studenten krijgen zo een goede 
indruk van de beroepspraktijk.

In de voorbereiding van het traineeship 
hebben zeven organisaties hun medewerking 
toegezegd. Spannend was nog hoeveel studen-
ten belangstelling zouden hebben. Op 17 april 
is de voorlichtingsavond gehouden op de TU 
Delft in het gebouw van Lucht- en Ruimte-
vaarttechniek. De belangstelling bleek enorm! 
Twaalf studenten hebben zich aangemeld. 

De avond zelf begint met een korte toe-
lichting van Peter van Oosterom op het trai-

neeship. Vervolgens geven, in zeer wervende 
presentaties (beschikbaar via geomatics.tudelft.
nl), de verschillende organisaties een beeld 
van hun geo-informatie werkomgevingen. 
Dank jullie wel: Louise de Jong (RWS-AGI), 
Rob Neleman (Kadaster), Frank Kenselaar 
(Gemeentewerken Rotterdam), Roel Nico-
laï (Shell), Jos Anneveld (Fugro) en Sander 
Melieste (Grontmij). Gert van der Burg van 
het Geomatics Business Park is helaas afwezig, 
maar heeft wel voor documentatiemateriaal 
gezorgd. We kunnen concluderen dat het een 
fantastisch werkveld is en dat we trots zijn op 
de Nederlandse beroepspraktijk. Daarna is het 
de beurt aan de studenten. Met niet minder 
enthousiasme vertellen zij over hun vooroplei-
ding (BSc), hun afstudeerrichting (of plannen) 
en hun verwachtingen voor de toekomst.

In het tweede deel van de avond maken de stu-
denten en de organisaties in één op één gesprek-
ken nader kennis met elkaar. De eerste twee 
trainees hebben zich al aangemeld en starten in 
de zomer. Als de andere studenten zover zijn, 
zullen zij zeker volgen. Om een geslaagde avond 
af te sluiten wordt onder het genot van een hapje 
en drankje nagepraat. De portier kijkt ons steeds 
dringender aan; wij zijn ruim over tijd.

Traineeshipprogramma

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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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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2008 VI Matrix
Nieuwsbrieven 

Geo-Database Management Center 
(GDMC)

- VI Matrix nr. 117, jaargang 16, nummer 1, feb/mrt 2008, 1 p.
- VI Matrix nr. 118, jaargang 16, nummer 2, apr/mei 2008, 2 p.
- VI Matrix nr. 119, jaargang 16, nummer 3, jun/jul 2008, 1 p.
- VI Matrix nr. 120, jaargang 16, nummer 4, aug 2008, 1 p.
- VI Matrix nr. 121, jaargang 16, nummer 5, okt/nov 2008, 2 p.
- VI Matrix nr. 122, jaargang 16, nummer 6, dec/jan 2008, 1 p.
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3D Topo International Top-Up Day

Op maandag 10 december begon in Delft 
de ‘3D feestweek’ met de promotie van Rod 
Thompson. Later deze week zouden volgen 
de ‘3D Topo International Top-Up Day’ en de 
‘3D GeoInfo’07 workshop’ (zie overige twee 
stukjes in deze nieuwsbrief ). 

Rod Thompson is in het dagelijks leven 
werkzaam in Australië bij het Queensland 
Department of Natural Resources and Water 
als ‘principal technical advisor’ en daar verant-
woordelijk voor de kadastrale en topografische 
informatiesystemen. Parallel hieraan heeft 
hij zijn promotieonderzoek aan de TU Delft 
uitgevoerd, waarbij natuurlijk veel gebruik is 
gemaakt van contact via Internet. Zijn promo-
tieonderzoek betrof het probleem dat bij de 
representatie van geometrische objecten uitge-
gaan wordt van ‘oneindige’ wiskunde (b.v. reële 
getallen), maar deze komen dan in de eindige 
digitale computer. Dit heeft regelmatig ‘onver-
wachte’ nadelige gevolgen, zoals onduidelijk-
heid over de gelijkheid van twee objecten, 
problemen met het snijpunt van twee lijnen en 
het niet associatief zijn van operaties als door-
snede en vereniging. Dit probleem is al lang 
bekend, maar er is nog nooit een echt goede 
oplossing gevonden. 

Thompson heeft een oplossing onderzocht:
het regulier polytoop, dat (een groot deel van) 
deze problemen oplost. Het fraaie van het 

regulier polytoop is dat 
de implementatie in een 
computer bewijsbaar 
correct gedrag vertoont 
dat overeenkomt met 
de wiskundige uitgangs-
punten (axiomas). Het 
is een representatie die 
geen gebruik maakt van 
punten, maar van half-

ruimten en er wordt geen onderscheid maakt 
tussen de rand (begrenzing) en binnenkant van 
een object. Bovendien is het een representa-
tie die ook in hogere dimensies gebruikt kan 
worden. Een sterk punt van de regulier poly-
tooprepresentatie is dat deze moeiteloos kan 
omgaan met een omgeving, waarin zowel 2D 
als 3D beschrijvingen voorkomen, zoals in een 
geïntegreerd 2D/3D. 

Dit alles is beschreven in zijn proefschrift 
‘Towards a Rigorous Logic for Spatial Data 
Representation’, te verkrijgen bij de Neder-
landse Commissie voor Geodesie (www.ncg.
knaw.nl). Op basis van dit proefschrift vond 
de verdediging plaats voor een promotiecom-
missie met daarin internationale experts zoals 
Andrew Frank (TU Wenen) en John Stell 
(Universiteit van Leeds). Rod Thompson zal 
zijn expertise blijven inzetten in het kader van 
het RGI project 3D Topografie.

Promotie Rod Thompson

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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3D GeoInfo 07 
zeer succesvol

 

Last but not least was Delft drie dagen lang 
hét centrum van het 3D geo-informatie-
onderzoek tijdens de internationale workshop 
3D GeoInfo 07. Dat 3D GIS `hot’ is, bleek 
uit de hoge opkomst, zowel uit de universitaire 
wereld als uit het bedrijfsleven en tal van over-
heidsinstellingen. Ruim honderd deelnemers 
uit alle windstreken volgden aandachtig tal 
van presentaties en keynote speeches, maar 
participeerden ook actief in de verschillende 
state-of-the-art discussies in de werksessies. 
Voor elk van de vijf thema’s (eisen aan 3D 
geoinformatie, inwinning, modellering, visu-
alisatie en analyse) waren twee discussiesessies 
ingepland, waarin de deelnemers op zoek gin-
gen naar bestaande knelpunten en mogelijke 
oplossingsrichtingen identificeerden. De 
vijf presentaties met uitkomsten, zoals die 
gegeven zijn door de werksessievoorzitters, 
zijn te vinden op de website  
http://www .3D-GeoInfo-07.nl. 

Het GDMC kijkt zeer tevreden terug op 
dit evenement, waarin veel ruimte was voor 
discussie, kennismaking en verdieping van 
contacten. Deze opzet werd sterk gewaardeerd 
door alle deelnemers, die met name de boei-
ende discussies in de werksessies als groot plus-
punt naar voren schoven. Deze Delftse editie 
heeft de 3D GeoInfo workshops stevig op de 
kaart gezet en hopelijk wordt deze lijn doorge-
trokken in de volgende editie. 3D GeoInfo 08 
zal van 12 t/m 14 november 2008 plaatsvin-
den in Seoul, Zuid-Korea.

februari/maart 2008
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Op dinsdag 11 december 2007 vond de 
tweede activiteit plaats: de ‘3D Topo Inter-
national Top-Up Day’. In het top-up project, 
behorende bij het RGI project 3D Topografie, 
worden de verschillende aanpakken voor het 
3D modelleren met elkaar vergeleken. 
Binnen het GDMC in Delft wordt er hard 

gewerkt aan modellering op basis van tetra-
hedernetwerken (TENs), maar elders in de 
wereld worden andere representaties voor 3D 
geo-informatie ingezet en onderzocht, zoals 
de volgende 3D modelvormen: verzameling 
polyhedronen, meerlaags 2D (soms onder-
ling verbonden) oppervlakken in 3D ruimte, 
driehoekgebaseerde grensbeschrijvingen van 
volumeobjecten, reguliere polytopen, tetrahe-
dernetwerken, voxels en 3D puntenwolken. 
Het doel van het top-up project is deze met 
elkaar te vergelijken en de sterke en zwakke 
punten van de verschillende methoden te ont-
dekken. Om dit vergelijk te kunnen maken 
is het van belang om een rijke set testdata te 
hebben. 
Hiervoor wordt er binnen het project gewerkt 

aan een dataset van de TU Delft-campus met 
naast 3D (buiten)topografie ook fenomenen zoals 
geologie, kabels en leidingen, binnentopografie, 
etc. Tijdens de top-up dag waren alle internatio-
nale partners aanwezig. Allen gaven zij presen-
taties (te vinden op www.rgi-otb.nl/3dtopo) en 
demonstraties, maar er was vooral ook een leven-
dige en open discussie waarbij veel van elkaar 
geleerd kon worden. Daarnaast werden door de 
Delftse onderzoekers en studenten verschillende 
presentaties gegeven, o.a. betreffende het maken 
van 3D data. Al met al een zeer geslaagde dag en 
goede basis voor het tweede en laatste jaar van 
het top-up project 3D Topografie.
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INSPIRE Thema Werkgroep 
Groep kadastrale percelen

Na een aantal jaren van voorbereidin-
gen op het gebied van INSPIRE, zijn op 
14 en 15 februari 2008 de verschillende 
themawerkgroepen (TWGs) gestart met 
het maken van dataspecificaties voor de 
zogenaamde annex I-thema’s, waaronder 
ook de kadastrale percelen vallen. Het 
INSPIRE drafting team dataspecificatie 
heeft al de nodige basisdocumenten opge-
leverd, zoals: 
· de uitgebreidere tekstuele beschrijving 

van de verschillende thema’s en hun 
samenhang (D2.3), 

· een generiek conceptueel model met 
algemene zaken als unieke objectidenti-
ficaties, temporele objecten, etc. (D2.5), 

· een methodiek voor het maken van de 
dataproductspecificatie (D2.6), en: 

· de codering van de data bij uitwisseling 
op basis van XML schema (D2.7). 

Nog voor het einde van 
dit jaar moet de TWG 
kadastrale percelen, waar-
aan het GDMC een 
belangrijke bijdrage levert, 

een productbeschrijving maken uitgaande 
van de analyse van de gebruikersbehoeften 
en van de bestaande registraties van kadas-
trale percelen binnen de EU lidstaten. Op 
basis hiervan wordt getracht een geharmo-
niseerd model te maken. Dit model wordt 
ontwikkeld in Unified Modeling Language 
en zal bestaan uit een UML ‘class diagram’ 
met bijbehorende objecten- en attributen-
catalogus. Naast de eerder genoemde ana-
lyses wordt hierbij ook gebruik gemaakt 
van ingediend referentiemateriaal, zoals het 
Land Administration Domain Model (zie 
elders in deze nieuwsbrief ). Een bijzondere 
uitdaging is, naast de harmonisatie van de 
gegevens bij representatie van kadastrale 
percelen in 27 landen, ook de afstemming 

van de kadastrale percelen met andere 
thema’s binnen INSPIRE. Denk hierbij 
aan administratieve gebieden, geografische 
namen, adressen, transportnetwerken 
(wegen), gebouwen, grondgebruik, etc. 
Nadat de nodige instanties commentaar 
hebben geleverd, zal het geheel aan juristen 
van de Europese Unie worden overgedra-
gen. Deze zullen dan uiterlijk 15 mei 2009 
de regels voor de tenuitvoerlegging moeten 
produceren, die dan per 15 mei 2011 van 
kracht worden. Peter van Oosterom maakt 
in aanvulling op zijn lidmaatschap van het 
drafting team dataspecificatie nu ook deel 
uit van de TWG kadastrale percelen. Er 
zijn nog twee Nederlanders betrokken bij 
andere TWGs en wel Yvette Ellenkamp 
(ministerie van VROM bij het thema 
adressen) en Huibert-Jan Lekkerkerk 
(IDsW bij het thema hydrografie).

Gastpromovendi uit Turkije
Op dit 

moment 
zijn bij de 
TU Delft/
het GDMC 
twee pro-
movendi 

van de Karadeniz Technical University, 
Trabzon, Turkije te gast: Halil Ibrahim 
Inan en Fatih Doner. Beiden doen onder-
zoek op kadastergerelateerde thema’s. Halil 
Ibrahim Inan kijkt naar de (mogelijke) 
relatie tussen de landbouw en de kadastrale 
percelenregistraties. Fatih Doner onder-
zoekt de opzet van een 3D/4D Kadaster in 
de context van de Geo-Informatie Infra-
structuur (GII). In deze GII-gebaseerde 
aanpak wordt het temporele aspect belang-
rijk, omdat het ene systeem verwijst naar 
objecten in een ander systeem. Gedurende 
het onderzoek van Fatih zullen testen wor-
den gedaan met zowel de Turkse als Neder-
landse situatie. 

Landadministratie en 
conflictafhandeling

Deze zomer komt het boek ‘Regis-
tering the Human Terrain: A Valuation 
of Cadastre’ uit. Het is geschreven door 
Douglas E. Batson, van de US National 
Defense Intelligence College,Washington 
DC. Het is het resultaat van een onder-
zoek met een bijdrage vanuit het GDMC, 
het Kadaster en het ITC. Batson consta-
teert dat land enerzijds vaak een wezenlijke 
factor is bij het ontstaan van gewelddadige 
conflicten, maar anderzijds ook een kritiek 
onderdeel is bij vredesonderhandelingen 
en economische wederopbouw na een 
conflict. In het boek wordt onderzocht op 
welke wijze kadastrale informatie gebruikt 
kan worden bij voorspelling van conflic-
ten. Er wordt besproken op welke wijze 
gebruik van kadastrale data kan bijdragen 
bij herstel na oorlogen. 

Er wordt nagegaan op welke wijze de 
oorzaken van conflicten in de 21e eeuw 
en ook de grondgerelateerdheid daarvan 
een rol spelen, zoals snelle verstedelijking, 
gewelddadige verdrijvingen en een gebrek 
aan rechtszekerheid. Batson herkent 
dat er tot op heden geen internationaal 
erkende standaard voor landadministra-
tiesystemen bestaat. Maar volgens hem is 
het ‘Land Administratie Domain Model’ 
(LADM) flexibel genoeg om zowel de in 
de Westerse landen gebruikelijke land-
rechten als ook de gewoonterechten en 
informele rechten - zoals de traditionele 
rechten in minder ontwikkelde landen 
- te registreren. Volgens Batson verdient 
het model de aandacht van de NATO, het 
Amerikaanse Ministerie van Defensie en 
de Amerikaanse Ontwikkelingsautoriteit 
(USAID), omdat het één van de belang-
rijkste hulpmiddelen van landadministratie 
vertegenwoordigt, en wel in het bijzonder 
in landen waar deze administratie niet 
functioneert of afwezig is.

Wereldwijde belangstelling 
voor Kadasters
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In deze nieuwsbrief staat het thema Kadaster en Landadministratie centraal. 
Een aantal ontwikkelingen rondom modelering en systeemontwikkeling komt 

aan de orde. Landadministratie staat wereldwijd volop in de belangstelling, een 
goede landadministratie draagt bij aan goed bestuur. Geo-ICT draagt bij aan de 

oplossingen en daar ligt een belangrijke rol voor het GDMC. 

Samenwerking met UN Habitat
Standaardisatie van kadasters is zeer belangrijk voor ontwikkelingslanden. Onduidelijkheid over eigendom en grondgebruik betekent dat er onvoldoende 

basis is voor ruimtelijke planning en in de praktijk resulteert dit in ongecontroleerde verstedelijking. Er zijn vaak heel veel grondgerelateerde conflicten, wat 
de ontwikkeling niet ten goede komt. Sommigen zijn in deze omstandigheden in staat grondroof te plegen. En: bijna een miljard mensen wonen in sloppen-
wijken. De inrichting van kadasters draagt bij aan de rechtszekerheid en een betere basis voor planning. Voor verschillende gebieden kan zo’n kadaster ver-
schillend worden ingericht. In een sloppenwijk ziet het er anders uit dan in gebieden waar het gewoonterecht van toepassing is. En daar weer anders dan in 
gekoloniseerde gebieden. Al deze opties zijn mede uitgangspunt geweest bij het ontwerp van het zgn. Social Tenure Domain Model (STDM), een specialisatie 
van het LADM. Dit Social Tenure Domain Model wordt in samenwerking tussen het GDMC, het Kadaster en UN Habitat te Nairobi ontwikkeld. Vorig 
jaar is dit model tijdens verschillende sessies in Nairobi voorgesteld. Ook is het model pas geleden geïntroduceerd bij de Wereldbank in Washington. Testen 
van het model op het Afrikaanse continent zijn gepland. De behoefte aan goede software voor het opzetten van kadasters in ontwikkelingslanden is enorm. 
Daarnaast is er ook belangstelling van de UN-FAO ‘Food and Agriculture Organization’ met nadruk op het realiseren van open source oplossingen.

Bij de ontwikkeling van landadministraties heeft vrijwel ieder land een eigen benadering gekozen. Dit geldt 
zowel voor de procedures bij vastgoedtransacties als voor de gegevens die worden opgeslagen in het systeem –en 
de betekenis van die gegevens. Dit maakt gegevenswisseling tussen landen niet makkelijk. Verder is de ervaring in 
landen met een geautomatiseerd kadastraal systeem, dat de systeemontwikkeling een kostbare zaak is, elk systeem 
is immers uniek. Toch zijn er behalve verschillen tussen kadasters en kadastrale systemen vooral ook veel over-
eenkomsten: het gaat overal over de relaties tussen mensen en grond. Daarom is de Commissie Cadastre & Land 
Management van de Internationale Landmeters Federatie in 2002 begonnen met de ontwikkeling van een Land 
Administration Domain Model (LADM). Dit initiatief is genomen door Peter van Oosterom (TU Delft) en 
Chrit Lemmen (Kadaster/ITC). Dit model zou als standaard voor alle landen in de wereld  kunnen dienen. Dit is 
van belang bij gegevensuitwisseling, bijvoorbeeld binnen Europa, denk aan INSPIRE. En ook voor de inrichting 
van kadasters in ontwikkelingslanden. 

Inmiddels heeft dit model redelijk vorm gekregen en daarom is het in januari 2008 bij de ISO Technische 
Commissie 211 (geo-informatie) ingediend in de vorm van een zogenaamd ‘New Work Item Proposal - NWIP’. 
De voorgestelde internationale standaard beschrijft zowel de ‘administratieve/juridische’ component als de ‘ruim-
telijke/landmeetkundige’ component van landadministratie.

Het model omvat de gemeenschappelijke aspecten van kadastrale registratie in de verschillende nationale en 
internationale systemen. Er is getracht het model zo eenvoudig mogelijk te houden om de praktische toepasbaar-
heid te stimuleren. Het LADM moet 
harmonisatie en daardoor ook zinnige 
cross-border gegevensuitwisseling moge-
lijk maken. Het LADM dient twee 
belangrijke doelen: het voorkomen van 
het steeds weer herontdekken en herhaal-
delijk implementeren van dezelfde func-
tionaliteit en het mogelijk maken van 
zinvolle communicatie voor de verschil-
lende partijen zowel binnen een land als 
tussen landen op basis van een gedeeld 
begrippenkader, dus een ontologie zoals 
door het model wordt geïmpliceerd.

Vóór 1 mei 2008 moeten de ISO 
TC211 leden met stemrecht aangeven 
of ze het NWIP LADM ondersteunen, 
d.w.z. er moeten meer voor- dan tegen-
stemmers zijn. Tevens zullen er mini-
maal uit 5 verschillende landen experts 
genomineerd moeten worden voor de 
uitwerking van het LADM. Een span-
nende periode.

Model Driven Architecture en 
constraints

João Paulo da Fonseca 
Hespanha de Oliveira (Uni-
versity of Aveiro, Portugal) 
is bij de TU Delft bezig met 
promotieonderzoek op het 
gebied van Geo-ICT/Kadas-

ter. Samen met Jaap Zevenbergen (TU 
Delft) en Jesper Paasch (Lantmateriet, 
Zweden) heeft hij het juridische gedeelte 
van het LADM verder uitgewerkt. Tevens 
heeft hij een specialisatie van het model 
gemaakt voor de situatie in Portugal: 
LADM-P. João is bezig met het semantisch 
verfijnen van het LADM via geldigheids-
regels die aan het model met objectklas-
sen, attributen, associaties en operaties in 
UML worden toegevoegd door middel 
van OCL, ‘Object Constraint Language’. 
Vervolgens wordt getracht om zo automa-
tisch mogelijk uit dit verfijnde LADM-P 
model een databaseschema af te leiden, 
volgens de principes van de ‘Model Driven 
Architecture’. Aandachtspunten zijn hier-
bij het vertalen van de geldigheidsregels 
en het ervoor te zorgen dat de ruimtelijke 
attributen ook goed in het databaseschema 
komen.

Gerelateerd onderzoek 
wordt verricht door Jan 
van Bennekom-Minnema, 
adviseur bij het Deense 
COWI A/S. Hij kijkt voor 
zijn afstuderen naar verdere 

uitwerking van het landmeetkundig deel 
van het LADM met als één van de doelen 
het kunnen uitvoeren van een analyse van 
gemeten punten en hun tegenhangers in 
de kadastrale kaart. Ook hij is bezig met 
de modelgedreven aanpak en kijkt hierbij 
specifiek naar het omgaan met geldigheids-
regels. 

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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INSPIRE Thema Werkgroep 
Groep kadastrale percelen

Na een aantal jaren van voorbereidin-
gen op het gebied van INSPIRE, zijn op 
14 en 15 februari 2008 de verschillende 
themawerkgroepen (TWGs) gestart met 
het maken van dataspecificaties voor de 
zogenaamde annex I-thema’s, waaronder 
ook de kadastrale percelen vallen. Het 
INSPIRE drafting team dataspecificatie 
heeft al de nodige basisdocumenten opge-
leverd, zoals: 
· de uitgebreidere tekstuele beschrijving 

van de verschillende thema’s en hun 
samenhang (D2.3), 

· een generiek conceptueel model met 
algemene zaken als unieke objectidenti-
ficaties, temporele objecten, etc. (D2.5), 

· een methodiek voor het maken van de 
dataproductspecificatie (D2.6), en: 

· de codering van de data bij uitwisseling 
op basis van XML schema (D2.7). 

Nog voor het einde van 
dit jaar moet de TWG 
kadastrale percelen, waar-
aan het GDMC een 
belangrijke bijdrage levert, 

een productbeschrijving maken uitgaande 
van de analyse van de gebruikersbehoeften 
en van de bestaande registraties van kadas-
trale percelen binnen de EU lidstaten. Op 
basis hiervan wordt getracht een geharmo-
niseerd model te maken. Dit model wordt 
ontwikkeld in Unified Modeling Language 
en zal bestaan uit een UML ‘class diagram’ 
met bijbehorende objecten- en attributen-
catalogus. Naast de eerder genoemde ana-
lyses wordt hierbij ook gebruik gemaakt 
van ingediend referentiemateriaal, zoals het 
Land Administration Domain Model (zie 
elders in deze nieuwsbrief ). Een bijzondere 
uitdaging is, naast de harmonisatie van de 
gegevens bij representatie van kadastrale 
percelen in 27 landen, ook de afstemming 

van de kadastrale percelen met andere 
thema’s binnen INSPIRE. Denk hierbij 
aan administratieve gebieden, geografische 
namen, adressen, transportnetwerken 
(wegen), gebouwen, grondgebruik, etc. 
Nadat de nodige instanties commentaar 
hebben geleverd, zal het geheel aan juristen 
van de Europese Unie worden overgedra-
gen. Deze zullen dan uiterlijk 15 mei 2009 
de regels voor de tenuitvoerlegging moeten 
produceren, die dan per 15 mei 2011 van 
kracht worden. Peter van Oosterom maakt 
in aanvulling op zijn lidmaatschap van het 
drafting team dataspecificatie nu ook deel 
uit van de TWG kadastrale percelen. Er 
zijn nog twee Nederlanders betrokken bij 
andere TWGs en wel Yvette Ellenkamp 
(ministerie van VROM bij het thema 
adressen) en Huibert-Jan Lekkerkerk 
(IDsW bij het thema hydrografie).

Gastpromovendi uit Turkije
Op dit 

moment 
zijn bij de 
TU Delft/
het GDMC 
twee pro-
movendi 

van de Karadeniz Technical University, 
Trabzon, Turkije te gast: Halil Ibrahim 
Inan en Fatih Doner. Beiden doen onder-
zoek op kadastergerelateerde thema’s. Halil 
Ibrahim Inan kijkt naar de (mogelijke) 
relatie tussen de landbouw en de kadastrale 
percelenregistraties. Fatih Doner onder-
zoekt de opzet van een 3D/4D Kadaster in 
de context van de Geo-Informatie Infra-
structuur (GII). In deze GII-gebaseerde 
aanpak wordt het temporele aspect belang-
rijk, omdat het ene systeem verwijst naar 
objecten in een ander systeem. Gedurende 
het onderzoek van Fatih zullen testen wor-
den gedaan met zowel de Turkse als Neder-
landse situatie. 

Landadministratie en 
conflictafhandeling

Deze zomer komt het boek ‘Regis-
tering the Human Terrain: A Valuation 
of Cadastre’ uit. Het is geschreven door 
Douglas E. Batson, van de US National 
Defense Intelligence College,Washington 
DC. Het is het resultaat van een onder-
zoek met een bijdrage vanuit het GDMC, 
het Kadaster en het ITC. Batson consta-
teert dat land enerzijds vaak een wezenlijke 
factor is bij het ontstaan van gewelddadige 
conflicten, maar anderzijds ook een kritiek 
onderdeel is bij vredesonderhandelingen 
en economische wederopbouw na een 
conflict. In het boek wordt onderzocht op 
welke wijze kadastrale informatie gebruikt 
kan worden bij voorspelling van conflic-
ten. Er wordt besproken op welke wijze 
gebruik van kadastrale data kan bijdragen 
bij herstel na oorlogen. 

Er wordt nagegaan op welke wijze de 
oorzaken van conflicten in de 21e eeuw 
en ook de grondgerelateerdheid daarvan 
een rol spelen, zoals snelle verstedelijking, 
gewelddadige verdrijvingen en een gebrek 
aan rechtszekerheid. Batson herkent 
dat er tot op heden geen internationaal 
erkende standaard voor landadministra-
tiesystemen bestaat. Maar volgens hem is 
het ‘Land Administratie Domain Model’ 
(LADM) flexibel genoeg om zowel de in 
de Westerse landen gebruikelijke land-
rechten als ook de gewoonterechten en 
informele rechten - zoals de traditionele 
rechten in minder ontwikkelde landen 
- te registreren. Volgens Batson verdient 
het model de aandacht van de NATO, het 
Amerikaanse Ministerie van Defensie en 
de Amerikaanse Ontwikkelingsautoriteit 
(USAID), omdat het één van de belang-
rijkste hulpmiddelen van landadministratie 
vertegenwoordigt, en wel in het bijzonder 
in landen waar deze administratie niet 
functioneert of afwezig is.

Wereldwijde belangstelling 
voor Kadasters
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In deze nieuwsbrief staat het thema Kadaster en Landadministratie centraal. 
Een aantal ontwikkelingen rondom modelering en systeemontwikkeling komt 

aan de orde. Landadministratie staat wereldwijd volop in de belangstelling, een 
goede landadministratie draagt bij aan goed bestuur. Geo-ICT draagt bij aan de 

oplossingen en daar ligt een belangrijke rol voor het GDMC. 

Samenwerking met UN Habitat
Standaardisatie van kadasters is zeer belangrijk voor ontwikkelingslanden. Onduidelijkheid over eigendom en grondgebruik betekent dat er onvoldoende 

basis is voor ruimtelijke planning en in de praktijk resulteert dit in ongecontroleerde verstedelijking. Er zijn vaak heel veel grondgerelateerde conflicten, wat 
de ontwikkeling niet ten goede komt. Sommigen zijn in deze omstandigheden in staat grondroof te plegen. En: bijna een miljard mensen wonen in sloppen-
wijken. De inrichting van kadasters draagt bij aan de rechtszekerheid en een betere basis voor planning. Voor verschillende gebieden kan zo’n kadaster ver-
schillend worden ingericht. In een sloppenwijk ziet het er anders uit dan in gebieden waar het gewoonterecht van toepassing is. En daar weer anders dan in 
gekoloniseerde gebieden. Al deze opties zijn mede uitgangspunt geweest bij het ontwerp van het zgn. Social Tenure Domain Model (STDM), een specialisatie 
van het LADM. Dit Social Tenure Domain Model wordt in samenwerking tussen het GDMC, het Kadaster en UN Habitat te Nairobi ontwikkeld. Vorig 
jaar is dit model tijdens verschillende sessies in Nairobi voorgesteld. Ook is het model pas geleden geïntroduceerd bij de Wereldbank in Washington. Testen 
van het model op het Afrikaanse continent zijn gepland. De behoefte aan goede software voor het opzetten van kadasters in ontwikkelingslanden is enorm. 
Daarnaast is er ook belangstelling van de UN-FAO ‘Food and Agriculture Organization’ met nadruk op het realiseren van open source oplossingen.

Bij de ontwikkeling van landadministraties heeft vrijwel ieder land een eigen benadering gekozen. Dit geldt 
zowel voor de procedures bij vastgoedtransacties als voor de gegevens die worden opgeslagen in het systeem –en 
de betekenis van die gegevens. Dit maakt gegevenswisseling tussen landen niet makkelijk. Verder is de ervaring in 
landen met een geautomatiseerd kadastraal systeem, dat de systeemontwikkeling een kostbare zaak is, elk systeem 
is immers uniek. Toch zijn er behalve verschillen tussen kadasters en kadastrale systemen vooral ook veel over-
eenkomsten: het gaat overal over de relaties tussen mensen en grond. Daarom is de Commissie Cadastre & Land 
Management van de Internationale Landmeters Federatie in 2002 begonnen met de ontwikkeling van een Land 
Administration Domain Model (LADM). Dit initiatief is genomen door Peter van Oosterom (TU Delft) en 
Chrit Lemmen (Kadaster/ITC). Dit model zou als standaard voor alle landen in de wereld  kunnen dienen. Dit is 
van belang bij gegevensuitwisseling, bijvoorbeeld binnen Europa, denk aan INSPIRE. En ook voor de inrichting 
van kadasters in ontwikkelingslanden. 

Inmiddels heeft dit model redelijk vorm gekregen en daarom is het in januari 2008 bij de ISO Technische 
Commissie 211 (geo-informatie) ingediend in de vorm van een zogenaamd ‘New Work Item Proposal - NWIP’. 
De voorgestelde internationale standaard beschrijft zowel de ‘administratieve/juridische’ component als de ‘ruim-
telijke/landmeetkundige’ component van landadministratie.

Het model omvat de gemeenschappelijke aspecten van kadastrale registratie in de verschillende nationale en 
internationale systemen. Er is getracht het model zo eenvoudig mogelijk te houden om de praktische toepasbaar-
heid te stimuleren. Het LADM moet 
harmonisatie en daardoor ook zinnige 
cross-border gegevensuitwisseling moge-
lijk maken. Het LADM dient twee 
belangrijke doelen: het voorkomen van 
het steeds weer herontdekken en herhaal-
delijk implementeren van dezelfde func-
tionaliteit en het mogelijk maken van 
zinvolle communicatie voor de verschil-
lende partijen zowel binnen een land als 
tussen landen op basis van een gedeeld 
begrippenkader, dus een ontologie zoals 
door het model wordt geïmpliceerd.

Vóór 1 mei 2008 moeten de ISO 
TC211 leden met stemrecht aangeven 
of ze het NWIP LADM ondersteunen, 
d.w.z. er moeten meer voor- dan tegen-
stemmers zijn. Tevens zullen er mini-
maal uit 5 verschillende landen experts 
genomineerd moeten worden voor de 
uitwerking van het LADM. Een span-
nende periode.

Model Driven Architecture en 
constraints

João Paulo da Fonseca 
Hespanha de Oliveira (Uni-
versity of Aveiro, Portugal) 
is bij de TU Delft bezig met 
promotieonderzoek op het 
gebied van Geo-ICT/Kadas-

ter. Samen met Jaap Zevenbergen (TU 
Delft) en Jesper Paasch (Lantmateriet, 
Zweden) heeft hij het juridische gedeelte 
van het LADM verder uitgewerkt. Tevens 
heeft hij een specialisatie van het model 
gemaakt voor de situatie in Portugal: 
LADM-P. João is bezig met het semantisch 
verfijnen van het LADM via geldigheids-
regels die aan het model met objectklas-
sen, attributen, associaties en operaties in 
UML worden toegevoegd door middel 
van OCL, ‘Object Constraint Language’. 
Vervolgens wordt getracht om zo automa-
tisch mogelijk uit dit verfijnde LADM-P 
model een databaseschema af te leiden, 
volgens de principes van de ‘Model Driven 
Architecture’. Aandachtspunten zijn hier-
bij het vertalen van de geldigheidsregels 
en het ervoor te zorgen dat de ruimtelijke 
attributen ook goed in het databaseschema 
komen.

Gerelateerd onderzoek 
wordt verricht door Jan 
van Bennekom-Minnema, 
adviseur bij het Deense 
COWI A/S. Hij kijkt voor 
zijn afstuderen naar verdere 

uitwerking van het landmeetkundig deel 
van het LADM met als één van de doelen 
het kunnen uitvoeren van een analyse van 
gemeten punten en hun tegenhangers in 
de kadastrale kaart. Ook hij is bezig met 
de modelgedreven aanpak en kijkt hierbij 
specifiek naar het omgaan met geldigheids-
regels. 

Redactie
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Oracle

Het centrale onderzoeksthema van het 
GDMC is Geo-Database Management Syste-
men, logischerwijze is een goede partner op dit 
terrein heel belangrijk voor ons. Oracle was niet 
de eerste die met een geo-DBMS kwam, maar 
vanaf het moment dat er ondersteuning voor 
geografische gegevens in het Oracle DBMS 

zit heeft men dit serieus aangepakt. En in alle 
versies nadien zijn er significante verbeteringen 
en uitbreidingen geweest, een ontwikkeling die 
nog steeds verder gaat. Het Oracle DBMS is 
zeer wijdverbreid, de basisfunctionaliteit om met 
geografische gegevens te werken zit in iedere 
Oracle database. 

Net als bij de meeste andere geo-DBMS’sen 
vormt de Simple Feature Specification (SFS) van 
OGC (Open Geospatial Consortium) de basis 
voor het Oracle geometriemodel, de toepassing 
dus van een open standaard. Een volwaardig 
geo-DBMS heeft tenminste de volgende com-
ponenten: ruimtelijke datatypen (bijv. punt, 
lijn, vlak) met coördinaten gedefinieerd in een 
referentiestelsel, ruimtelijke functies (o.a. lengte, 
afstand, buffer) en efficiënte toegangsmetho-
den (indexering). Al deze componenten zijn in 
ruime mate aanwezig binnen Oracle, ruimer dan 
in de meeste andere geo-DBMS’sen. Omdat de 

basis SFS is, zijn er bepaalde beperkingen: het is 
‘simple’ (in tegenstelling tot ‘complex’, dit laatste 
impliceert topologie) en in essentie beperkt tot 
2D. In meer recente versies van Oracle zijn deze 
beperkingen verholpen. De voorlaatste versie, 
versie 10, zag een belangrijke uitbreiding met 
ondersteuning van topologie: naast simpele 
geometrie worden ook expliciete relaties tus-
sen objecten vastgelegd waardoor de kwaliteit 
van de gegevens verbetert. Met de laatste versie 
van Oracle, versie 11, is er veel meer mogelijk 
op het gebied van 3D. Bij deze ontwikkelingen 
heeft het GDMC als een soort ‘sparringpartner’ 
gefungeerd, er was en is veel interactie tussen 
ontwikkelaars en wetenschappers. De rela-
tie wordt van beide kanten gewaardeerd, het 
GDMC was dan ook zeer verheugd de ‘Oracle 
Spatial Excellence 2007 Education and Research 
Award’ te ontvangen, zoals in de Nieuwsbrief 
van september 2007 gemeld.

GI-LADM
Zoals in de vorige nieuwsbrief is 

aangekondigd heeft de FIG eerder dit 
jaar, het ‘Geographic Information - 
Land Administration Domain Model’ 
(GI-LADM) bij ISO TC211 ingediend 
als ‘new work item propsal’, dus een 
voorstel voor nieuw werk. Tot 1 mei 
mochten de zogenaamde P-lid landen 
stemmen en dit heeft geresulteerd in een 
positief resultaat. De eerste besprekingen 
over het nieuwe model zijn al eind mei 
in Kopenhagen, voorafgaande aan de 
plenaire vergadering van ISO TC211. 
Aan de orde komen dan zaken als: 
samenstelling van het internationaal 
team van experts dat aan de uitwerking 
van de standaard gaat werken, 
bespreken van de eerste reacties van 
de verschillende landen op het LADM 
voorstel, afstemmen ISO LADM 
en de INSPIRE kadastrale percelen, 
etc. Vanuit de FIG is Chrit Lemmen 
betrokken als indiener, en de NEN heeft 
Peter van Oosterom als Nederlandse 
expert voorgesteld. Wordt vervolgd.

Eén van de redenen om in 2000 te starten 
met het GDMC was de mogelijkheid die 
deze constructie biedt om, intensief, samen te 
werken met bedrijven. Dat is op verschillende 
manieren interessant voor een universitaire 
onderzoeksgroep. De belangrijkste reden is 
dat wij uiteindelijk de verbeteringen en ver-
nieuwingen, bedacht tijdens onderzoek, terug 
willen zien in de GIS gereedschappen. Deze 
gereedschappen worden voor een groot deel 
geproduceerd door de geo-ICT industrie. 
Door goede samenwerking met bijvoorbeeld 
de ontwikkelaars in dergelijke bedrijven kun-
nen wij een positieve bijdrage leveren aan 
software die uiteindelijk voor de hele geo-
gemeenschap beschikbaar komt. 

Een andere reden voor de samenwerking met 
bedrijven is dat wij op die manier de beschik-
king krijgen over state-of-the-art software, 
vaak in de vorm van beta- of alfaversies die 
niet algemeen beschikbaar zijn. Deze software 
is vervolgens het startpunt voor verbeteringen 
en uitbreidingen die meestal op haalbaarheid 
en effectiviteit getest worden in een prototype. 
Uitontwikkeling van prototypes tot produc-
tierijpe software is een taak die dan weer goed 
bij de industrie past. Positieve effecten van 
de samenwerking met het GDMC zijn dus 
voor de bedrijven een hoogwaardige, hoewel 
soms kritische, evaluatie van hun producten, 
en allerlei ideeën voor verbetering van de soft-
ware.

Een voorwaarde voor samenwerking is 
vanzelfsprekend dat de wetenschappelijke 
onafhankelijkheid van GDMC onderzoek 
gewaarborgd blijft. Uitgangspunt is bijvoor-
beeld dat alle publicaties over het onderzoek 
openbaar zijn, het is een hoge uitzondering als 
een deel van een onderzoek in een niet-open-
bare publicatie verschijnt. Verder kijken we 
kritisch naar de bedrijfsfilosofie van mogelijke 
samenwerkingspartners. Realisatie van de Geo-
grafische Informatie Infrastructuur (GII) staat 
of valt met de toepassing van open standaar-
den, we kunnen alleen constructief samenwer-
ken met partners die deze standaarden actief 
ondersteunen en toepassen in hun producten.

Daarnaast volgen we ook de ontwikkelingen 
bij de concurrentie van onze industriepartners 
en, in toenemende mate, naar de mogelijkhe-
den van open source software. Dit laatste is 
een belangrijke ontwikkeling gesteund door 
veel geo-informatiegebruikers en de over-
heid. Ook het GDMC participeert in diverse 
open source projecten. Het betekent dat we, 
samen met de gebruikers van geo-informatie 
die ook meedoen aan vrijwel alle GDMC 
onderzoeksprojecten, onze geo-ICT partners 
nog beter duidelijk kunnen maken waar hun 
producten een verdere verbetering behoeven. 
In de komende nieuwsbrieven worden enkele 
van die partners en hun relatie tot het GDMC 
geïntroduceerd. Het spits wordt afgebeten 
door Oracle.

Partners in het GDMC

Redactie
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Creating Spatial Information Infrastructures 
– Towards the Spatial Semantic Web
Onder redactie van Peter van Oosterom en Sisi Zlatanova

Initiatieven, zoals INSPIRE en de ‘US DHS Geospatial Data Model’ 
leiden tot de ontwikkeling van een rijk assortiment aan standaarden, die 
het tot stand brengen van geharmoniseerde modellen en thema’s voor de 
ruimtelijke informatie infrastructuur mogelijk zal maken. Dit is echter 
nog maar de eerste stap. Teneinde de interoperabiliteit te bevorderen, 
dienen er betekenisvolle (semantische)  modellen ontwikkeld te wor-
den.

‘Creating Spatial Information Infrastructures (SII)’ biedt oplos-
singen voor de problemen, die tot nu toe de lancering van een werkelijke 
effectieve SSI verhinderen. Toonaangevende experts op het gebied van SII presenteren in 
dit boek een compleet overzicht van SII, inclusief gebruikers- en toepassingsbehoeften, theoreti-
sche en technologische fundamenten en voorbeelden van werkende SII’s. Het boek bevat semanti-
sche toepassingen en legt het belang hiervan voor de toekomst van de standaardisatie van geo-informatie uit.

Door het geven van praktische oplossingen voor technische en niet-technische problemen, verschaft dit boek het gereedschap dat nodig is om de vol-
gende stap in de richting van een werkend semantisch spatial-web te nemen, waardoor de wereldwijde toegang en het gebruik van ruimtelijke informatie 
radicaal zal veranderen.

Het boek is uitgegeven bij CRC Press van de Taylor & Francis Group en kost £ 67.99. Bestelling is mogelijk via http://www.crcpress.co.uk

27th Urban Data 
Management 
Symposium

24-26 juni 2009, Ljubljana, Slovenië
Eerste aankondiging en call for papers

Voor het volgende Urban Data Management 
Symposium, dat georganiseerd wordt in samen-
werking met de Universiteit van Ljubljana en 
de HafenCity Universiteit Hamburg, nodigt het 
Organisatiecomité u uit een paper in te dienen en 
te participeren in dit belangrijke evenement. 

Tijdens het 27ste symposium staan de volgende 
thema’s centraal:
- Integrated risk and disaster management for 

urban areas
- GIS in Urban and Regional Data Management 

for Sustainable Development
- Ubiquitous information cities
Uiteraard zijn papers met gerelateerde thema’s, 
zoals bijvoorbeeld ‘Data harmonisation and 
standardisation’, ‘INSPIRE/National Information 
Infrastructures’, ‘Remote sensing applicati-
ons in Urban Data Management’ en ‘Urban 
Location Based Services’ ook welkom. 

Het Internationale Programma Comité 
onderscheidt twee soorten papers:
- wetenschappelijke onderzoekspapers van maxi-

maal 6000 woorden (deze worden gescreend 
door drie beoordelaars);

- technische papers van maximaal 3000  
woorden.

Alle geselecteerde papers dienen mondeling 
gepresenteerd te worden tijdens het symposium 
en worden opgenomen in de door Taylor & Fran-
cis uit te geven UDMS proceedings. 
Verder is het – net als in voorgaande jaren – de 
bedoeling dat de auteurs van een aantal geselec-
teerd papers verzocht wordt om na het sympo-
sium een verder uitgewerkt artikel te maken voor 
het internationale wetenschappelijke tijdschrift 
CEUS. De voertaal is Engels.
Deadline voor het indienen van de volledige 
papers is 29 september 2008.
De volledige call for papers en aanvullende infor-
matie zijn te vinden op http://www.udms.net.

Met de verdediging 
van het proefschrift 
‘3D Topography – A 
Simplicial Complex-
based Solution in a 
Spatial DBMS’ brak 

op donderdag 19 juni het laatste uur aan voor 
het promotieonderzoek van Friso Penninga. 
Dit onderzoek, onderdeel van het Ruimte voor 
Geo-informatieproject 3D Topografie (RGI-
011), richtte zich op de ontwikkeling van 
een nieuwe database-datastructuur voor het 
opslaan, bewerken, bevragen en valideren van 
3D data. Deze nieuwe methode modelleert de 
3D werkelijkheid aan de hand van een netwerk 
van tetraëders, gebruikmakend van meer dan 
100 jaar oude wiskunde. 

Over deze methode werd de promovendus 
kritisch aan de tand gevoeld door leden van de 
promotiecommissie: de hoogleraren Andrew 
Frank (Technische Universität Wien), Leila de 
Floriani (Università degli Studi di Genova), 
Martien Molenaar (ITC Enschede), Jan Aarts, 
Peter Teunissen en Peter van Oosterom (allen 
TU Delft). De commissieleden stelden niet 
alleen kritische vragen, maar toonden zich 
ook ingenomen met het verrichte werk, zoals 
dat in het proefschrift beschreven was. De 

interessante discussies tijdens de verdediging, 
bijgewoond door tientallen geïnteresseerden 
– collega’s, RGI partners, vrienden en familie-
leden – werden uiteindelijk na exact één uur 
beëindigd door het ‘Hora est!’ van de Pedel. 

Na korte beraadslagingen kon de commis-
sie overgaan tot het verlenen van de graad van 
doctor. Met de nodige protocollaire handelin-
gen en formuleringen werd de doctoraalbul 
overhandigd en sprak Peter van Oosterom 
als promotor de jonge doctor toe. Tijdens dit 
laudatio sprak Peter warme woorden over de 
promovendus en werd gememoreerd hoe een 
Snelliusbar in 1999, via een afstuderen in 2003 
uiteindelijk tot deze promotie in 2008 heeft 
kunnen leiden. Na het sluiten van de plechtig-
heid kon Friso – verlost van alle spanning – de 
felicitaties van de vele aanwezigen in ontvangst 
nemen.

Friso Penninga, 3D Topography - A Simplicial 
Complex-based Solution in a Spatial DBMS. 
Nederlandse Commissie voor Geodesie, Publicati-
ons on Geodesy 66, ISBN: 978 90 6132 304 4, 
204 pagina’s, Delft, 2008.

Te bestellen (€ 8,00) of gratis te downloaden via 
http://www.ncg.knaw.nl

dr.ir. Friso Penninga
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2009 VI Matrix
Nieuwsbrieven 

Geo-Database Management Center 
(GDMC)

- VI Matrix nr. 123, jaargang 17, nummer 1, feb/mrt 2009, 2 p.
- VI Matrix nr. 124, jaargang 17, nummer 2, apr/mei 2009, 2 p.
- VI Matrix nr. 125, jaargang 17, nummer 3, jun/jul 2009, 2 p.
- VI Matrix nr. 126, jaargang 17, nummer 4, sept 2009, 2 p.
- VI Matrix nr. 127, jaargang 17, nummer 5, okt 2009, 2 p.
- VI Matrix nr. 128, jaargang 17, nummer 6, nov/dec 2009, 2 p.
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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.

Redactie
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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. 

In zijn dankwoord kenschetste de  
jubilaris zichzelf als ‘toch vooral  

een docent’
Het derde 

overleg vond 
plaats tijdens 

de ISO TC211 
bijeenkomst 
in Tsukuba, 

Japan
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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.

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

februari/maart 2009

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. 

In zijn dankwoord kenschetste de  
jubilaris zichzelf als ‘toch vooral  

een docent’
Het derde 

overleg vond 
plaats tijdens 

de ISO TC211 
bijeenkomst 
in Tsukuba, 

Japan
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27th Urban Data 
Management Symposium: 
24-26 juni 2009, Ljubljana, 

Slovenië

UDMS, de Urban Data 
Management Society, organiseert 

vanaf 1971 internationale 
symposia op verschillende locaties 

in Europa om de ontwikkeling van 
informatiesystemen bij de locale 
overheid te bevorderen. UDMS 
stelt zich ten doel een forum te 
creëren voor het bediscussiëren 

van nieuwe methoden, het onder 
de aandacht brengen van nieuwe 

technologie en het uitwisselen van 
ervaring op het gebied van locaal 
gegevensbeheer. Naast stedelijke 
toepassingen is er ook aandacht 

voor regionale en landelijke 
aspecten. Voorafgaand aan het 
symposium worden op 23 juni 
drie workshops georganiseerd.

Zoals gebruikelijk wordt een breed 
scala aan onderwerpen behandeld. 

Tijdens het 27ste symposium 
is er echter speciale aandacht 

voor 3D stadsmodellering, 
crisismanagement en ruimtelijke 

gegevensinfrastructuren.

De deelnamekosten bedragen  
€ 320,00 (excl. symposiumdiner) 

en € 375,00 (incl. symposium
diner) voor reguliere deelnemers 

en € 275,00 (excl. symposium
diner) voor studenten en  

gepensioneerden.
De deelnamekosten per workshop 

bedragen € 80,00.
Het programma, alsmede alle 

verdere relevantie informatie, is 
inmiddels beschikbaar via de  

website http://www.udms.net.

april/mei 2009
Zegt het voort

We blikken kort terug op één van de recente activiteiten en wel de  
Hippolytuslezing op 22 maart 2009. 

             Hippolytuslezing
In de serie ‘Ik & de professor’ (Hippolytuslezing) van AD Haagsche Courant en 

de TU Delft leggen docenten hun vakgebied uit en komen met voorbeelden uit de 
directe leefomgeving. Na een introductieartikel over het belang van geo-informatie 
in AD Haagsche Courant op 5 maart, hebben de lezers hun vragen ingestuurd. Deze 
vragen hebben de inhoud van de lezing op 22 maart bepaald. Een onderwerp waar 
veel vragen over binnenkwamen was de spoortunnel in Delft en hieraan is in AD 
Haagsche Courant op 20 maart een tweede artikel gewijd.

De Hippolytuslezing ging over het onderwerp geo-informatie en hoe deze een 
cruciale rol speelt als zenuwstelsel van de aarde en de duurzame ontwikkeling hier-
van. Geo-informatie is zo alom aanwezig en verweven met het dagelijks handelen 
dat wij er ons soms nauwelijks meer van bewust zijn. Niet voor niets maakte de 
mensheid al kaarten alvorens te beginnen aan het geschreven woord. Maar de schijn 
bedriegt, de ontwikkelingen op het vakgebied van geo-informatie gaan harder dan 
ooit tevoren. Door zowel vragen uit de maatschappij als doorbraken in de techniek 
vinden er spectaculaire geo-informatie ontwikkelingen plaats: Internet ruimtelijke 
planning/ontwikkeling (spoortunnel Delft), rampenbestrijding (GPS satellieten en 
digitale 3D kaarten onderweg met info over burgers, gevaarlijke stoffen, geblok-
keerde routes en dergelijke), watermanagement (hoe hoog komt het water in de 
Delftse kanalen, laseraltimetrie), consumenten (vrienden vinden elkaar via iPhone), 
onderwijs (GIS binnen wiskunde en aardrijkskunde) en de mondiale ontwikkelin-
gen (onze aardschol kantelt en wij zakken, de zeespiegel stijgt, waargenomen door 
meettechnieken van de TU Delft).

Na de lezing was er een discussie waarin het publiek wederom vragen kon stellen. 
Hiervan is ook een video-opname gemaakt De antwoorden op de vragen, die schrif-
telijk zijn gesteld, zijn op 23 maart in AD Haagsche Courant gepubliceerd. Tevens 
is er 23 maart een kort artikel verschenen met een beknopt verslag van de bijeen-
komst. Daarnaast heeft de lezing ook aandacht gekregen in de locale pers, zoals de 
Delftse Post. 
Alle relevante informatie is te vinden op: http://www.gdmc.nl/events/Hippolytus.
Al met al is ons vakgebied zo aardig in beeld gekomen bij het grotere publiek.

‘De Rector van de TU Delft, 
prof. dr. ir. Jacob Fokkema, 
is de stuwende kracht achter 

de Hippolytuslezingen’

‘Geo-informatie als een nieuw centraal zenuwstelsel 
voor de aarde’

Zoals bekend is het Bsik programma Ruimte voor  
Geo-Informatie op 31 december 2008 afgesloten. In 

deze Nieuwsbrief wordt kort ingegaan op drie van de zes 
projecten waarvan het penvoerderschap bij de  

TU Delft lag. In de rubriek ‘Zegt het voort’ wordt ingegaan 
op activiteiten, die recentelijk hebben plaatsgevonden. 

Tot slot wordt aandacht besteed aan het 27ste Urban Data 
Management Symposium.

Het Bsik programma Ruimte voor Geo-Informatie 
is op 31 december 2008 afgesloten. Momenteel wordt 
vanuit het Programmabureau hard gewerkt aan de 
inrichting van het Kennisportaal, waar de resultaten van 
het totale programma online beschikbaar zullen zijn 
(www.rgi.nl/kennis). In dit nummer volgt nu een korte 
terugblik op drie projecten. In de volgende nieuwsbrief 
wordt dan aandacht besteed aan de andere drie projec-
ten, te weten RGI-026 Location Based Services, RGI-
149 Geo-info to-go, RGI-150 3D plaatsbepaling.

            RGI-011 3D Topografie
Er ontstaat steeds meer behoefte aan echte 3D topo-

grafie ten behoeve van een breed scala aan toepassingen. 
Hoofddoel van het project was het forceren van een 
doorbraak in de toepassing van 3D topografie in de 
bedrijfs-ict-omgeving door structurele inbedding van 
3D methoden en technieken. Daarnaast kende het pro-
ject twee internationale top-ups, waarin de vergelijking 
van verschillende andere 3D modellen met onze eigen 
tetraëder-gebaseerde structuur werd onderzocht. 

Het project viel verschillende malen in de prijzen. Zo 
ontving Friso Penninga de Geo-Info Prijs 2005, voor 
zijn artikel ‘3D topografie: de volgende uitdaging in 
GIS-onderzoek’. Tijdens de Nationale Geo-Innovatie 
Dagen, die op 13 en 14 maart 2007 in de Van Nelle 
Ontwerpfabriek te Rotterdam werden gehouden, won 
het project de Geo-Innovatie Award 2007 in de catego-
rie ‘Wetenschap’.

En ook in 2008 was het raak. Sander Oude Elberink 
ontving voor zijn paper ‘Problems in Automated Buil-
ding Reconstruction based on Dense Airborne Laser 
Scanning Data’ op het XXI ISPRS Congress, dat van  
1 tot 13 juli 2008 in Beijing werd gehouden, de ‘ISPRS 
prize for the best papers by young authors’. Al met al 
een zeer plezierig en geslaagd project, waarvan alle  
projectresultaten zijn te vinden op  
www.rgi-otb.nl/pages/3dtopo.htm.

Last but not least promoveerden tijdens het project 
Friso Penninga en Rod Thompson. Sander Oude Elbe-
rink werkt momenteel aan de afronding van zijn proef-

schrift. Langs deze weg wensen wij Sander veel succes.

   RGI-232 GeoInfoNed
In het GeoInfoNed project hebben we een bestaande 
open-source DBMS MonetDB (monetdb.cwi.nl), die 
ontwikkeld is door het CWI (Centrum Wiskunde & 
Informatica), uitgebreid met ruimtelijke functionaliteit 
volgens de OGC specificaties. Door op alle niveaus 
gebruik te maken van innovatietechnieken kan met 
MonetDB een enorme performance gehaald worden. Zo 
wordt onder andere gebruik gemaakt van een kolomge-
baseerde opslag, het automatisch on-the-fly aanmaken 
van indexen en een architectuur die het onderste uit de 
kan van een CPU weet te halen. Door aan dit racemon-
ster GIS functionaliteit toe te voegen hebben we in het 
GeoInfoNed project een DBMS neergezet, waarmee wij 
onze ideeën over hoe een DMBS met ruimtelijke data 
moet omgaan, kunnen testen. Alle resultaten zijn te vin-
den op http://www.rgi-otb.nl/geoinfoned.

‘RGI-project in de prijzen’

           RGI-233: Usable mobile maps
Mobiel kaartgebruik neemt door de technologische 

ontwikkelingen steeds verder toe. De zeer beperkte 
schermomvang brengt belangrijke beperkingen met zich 
mee, met als gevolg dat de gebruiker soms (veel) moeite 
heeft zich te oriënteren. Het is natuurlijk mogelijk om 
overzichtkaartjes te tonen (uitzoomen) en daarna detail-
kaartjes (inzoomen). Naast technische oplossingen is 
in dit project ook uitdrukkelijk naar de bruikbaarheid 
van de resultaten gekeken. Al met al heeft het project 
een groot aantal resultaten opgeleverd (zie http://www.
rgi-otb.nl/uwsm2). Dit mede door de inzet van drie 
zeer enthousiaste afstudeerders (Martijn Meijers, Ioan-
nis Delikostidis en Arjen Hofman) en hun begeleiders. 
Twee van de afstudeerders zijn later (deels ook weer 
binnen het project) zelfs verder gegaan met promotie-
onderzoek! Zeer positief en stimulerend waren ook de 
ervaringen om kennis te delen met toonaangevende 
organisaties in het buitenland: 1Spatial (bedrijf ) en 
Leibniz University Hannover.

RGI sluit haar poorten – Het Kennisportaal gaat open
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27th Urban Data 
Management Symposium: 
24-26 juni 2009, Ljubljana, 

Slovenië

UDMS, de Urban Data 
Management Society, organiseert 

vanaf 1971 internationale 
symposia op verschillende locaties 

in Europa om de ontwikkeling van 
informatiesystemen bij de locale 
overheid te bevorderen. UDMS 
stelt zich ten doel een forum te 
creëren voor het bediscussiëren 

van nieuwe methoden, het onder 
de aandacht brengen van nieuwe 

technologie en het uitwisselen van 
ervaring op het gebied van locaal 
gegevensbeheer. Naast stedelijke 
toepassingen is er ook aandacht 

voor regionale en landelijke 
aspecten. Voorafgaand aan het 
symposium worden op 23 juni 
drie workshops georganiseerd.

Zoals gebruikelijk wordt een breed 
scala aan onderwerpen behandeld. 

Tijdens het 27ste symposium 
is er echter speciale aandacht 

voor 3D stadsmodellering, 
crisismanagement en ruimtelijke 

gegevensinfrastructuren.

De deelnamekosten bedragen  
€ 320,00 (excl. symposiumdiner) 

en € 375,00 (incl. symposium
diner) voor reguliere deelnemers 

en € 275,00 (excl. symposium
diner) voor studenten en  

gepensioneerden.
De deelnamekosten per workshop 

bedragen € 80,00.
Het programma, alsmede alle 

verdere relevantie informatie, is 
inmiddels beschikbaar via de  

website http://www.udms.net.

april/mei 2009
Zegt het voort

We blikken kort terug op één van de recente activiteiten en wel de  
Hippolytuslezing op 22 maart 2009. 

             Hippolytuslezing
In de serie ‘Ik & de professor’ (Hippolytuslezing) van AD Haagsche Courant en 

de TU Delft leggen docenten hun vakgebied uit en komen met voorbeelden uit de 
directe leefomgeving. Na een introductieartikel over het belang van geo-informatie 
in AD Haagsche Courant op 5 maart, hebben de lezers hun vragen ingestuurd. Deze 
vragen hebben de inhoud van de lezing op 22 maart bepaald. Een onderwerp waar 
veel vragen over binnenkwamen was de spoortunnel in Delft en hieraan is in AD 
Haagsche Courant op 20 maart een tweede artikel gewijd.

De Hippolytuslezing ging over het onderwerp geo-informatie en hoe deze een 
cruciale rol speelt als zenuwstelsel van de aarde en de duurzame ontwikkeling hier-
van. Geo-informatie is zo alom aanwezig en verweven met het dagelijks handelen 
dat wij er ons soms nauwelijks meer van bewust zijn. Niet voor niets maakte de 
mensheid al kaarten alvorens te beginnen aan het geschreven woord. Maar de schijn 
bedriegt, de ontwikkelingen op het vakgebied van geo-informatie gaan harder dan 
ooit tevoren. Door zowel vragen uit de maatschappij als doorbraken in de techniek 
vinden er spectaculaire geo-informatie ontwikkelingen plaats: Internet ruimtelijke 
planning/ontwikkeling (spoortunnel Delft), rampenbestrijding (GPS satellieten en 
digitale 3D kaarten onderweg met info over burgers, gevaarlijke stoffen, geblok-
keerde routes en dergelijke), watermanagement (hoe hoog komt het water in de 
Delftse kanalen, laseraltimetrie), consumenten (vrienden vinden elkaar via iPhone), 
onderwijs (GIS binnen wiskunde en aardrijkskunde) en de mondiale ontwikkelin-
gen (onze aardschol kantelt en wij zakken, de zeespiegel stijgt, waargenomen door 
meettechnieken van de TU Delft).

Na de lezing was er een discussie waarin het publiek wederom vragen kon stellen. 
Hiervan is ook een video-opname gemaakt De antwoorden op de vragen, die schrif-
telijk zijn gesteld, zijn op 23 maart in AD Haagsche Courant gepubliceerd. Tevens 
is er 23 maart een kort artikel verschenen met een beknopt verslag van de bijeen-
komst. Daarnaast heeft de lezing ook aandacht gekregen in de locale pers, zoals de 
Delftse Post. 
Alle relevante informatie is te vinden op: http://www.gdmc.nl/events/Hippolytus.
Al met al is ons vakgebied zo aardig in beeld gekomen bij het grotere publiek.

‘De Rector van de TU Delft, 
prof. dr. ir. Jacob Fokkema, 
is de stuwende kracht achter 

de Hippolytuslezingen’

‘Geo-informatie als een nieuw centraal zenuwstelsel 
voor de aarde’

Zoals bekend is het Bsik programma Ruimte voor  
Geo-Informatie op 31 december 2008 afgesloten. In 

deze Nieuwsbrief wordt kort ingegaan op drie van de zes 
projecten waarvan het penvoerderschap bij de  

TU Delft lag. In de rubriek ‘Zegt het voort’ wordt ingegaan 
op activiteiten, die recentelijk hebben plaatsgevonden. 

Tot slot wordt aandacht besteed aan het 27ste Urban Data 
Management Symposium.

Het Bsik programma Ruimte voor Geo-Informatie 
is op 31 december 2008 afgesloten. Momenteel wordt 
vanuit het Programmabureau hard gewerkt aan de 
inrichting van het Kennisportaal, waar de resultaten van 
het totale programma online beschikbaar zullen zijn 
(www.rgi.nl/kennis). In dit nummer volgt nu een korte 
terugblik op drie projecten. In de volgende nieuwsbrief 
wordt dan aandacht besteed aan de andere drie projec-
ten, te weten RGI-026 Location Based Services, RGI-
149 Geo-info to-go, RGI-150 3D plaatsbepaling.

            RGI-011 3D Topografie
Er ontstaat steeds meer behoefte aan echte 3D topo-

grafie ten behoeve van een breed scala aan toepassingen. 
Hoofddoel van het project was het forceren van een 
doorbraak in de toepassing van 3D topografie in de 
bedrijfs-ict-omgeving door structurele inbedding van 
3D methoden en technieken. Daarnaast kende het pro-
ject twee internationale top-ups, waarin de vergelijking 
van verschillende andere 3D modellen met onze eigen 
tetraëder-gebaseerde structuur werd onderzocht. 

Het project viel verschillende malen in de prijzen. Zo 
ontving Friso Penninga de Geo-Info Prijs 2005, voor 
zijn artikel ‘3D topografie: de volgende uitdaging in 
GIS-onderzoek’. Tijdens de Nationale Geo-Innovatie 
Dagen, die op 13 en 14 maart 2007 in de Van Nelle 
Ontwerpfabriek te Rotterdam werden gehouden, won 
het project de Geo-Innovatie Award 2007 in de catego-
rie ‘Wetenschap’.

En ook in 2008 was het raak. Sander Oude Elberink 
ontving voor zijn paper ‘Problems in Automated Buil-
ding Reconstruction based on Dense Airborne Laser 
Scanning Data’ op het XXI ISPRS Congress, dat van  
1 tot 13 juli 2008 in Beijing werd gehouden, de ‘ISPRS 
prize for the best papers by young authors’. Al met al 
een zeer plezierig en geslaagd project, waarvan alle  
projectresultaten zijn te vinden op  
www.rgi-otb.nl/pages/3dtopo.htm.

Last but not least promoveerden tijdens het project 
Friso Penninga en Rod Thompson. Sander Oude Elbe-
rink werkt momenteel aan de afronding van zijn proef-

schrift. Langs deze weg wensen wij Sander veel succes.

   RGI-232 GeoInfoNed
In het GeoInfoNed project hebben we een bestaande 
open-source DBMS MonetDB (monetdb.cwi.nl), die 
ontwikkeld is door het CWI (Centrum Wiskunde & 
Informatica), uitgebreid met ruimtelijke functionaliteit 
volgens de OGC specificaties. Door op alle niveaus 
gebruik te maken van innovatietechnieken kan met 
MonetDB een enorme performance gehaald worden. Zo 
wordt onder andere gebruik gemaakt van een kolomge-
baseerde opslag, het automatisch on-the-fly aanmaken 
van indexen en een architectuur die het onderste uit de 
kan van een CPU weet te halen. Door aan dit racemon-
ster GIS functionaliteit toe te voegen hebben we in het 
GeoInfoNed project een DBMS neergezet, waarmee wij 
onze ideeën over hoe een DMBS met ruimtelijke data 
moet omgaan, kunnen testen. Alle resultaten zijn te vin-
den op http://www.rgi-otb.nl/geoinfoned.

‘RGI-project in de prijzen’

           RGI-233: Usable mobile maps
Mobiel kaartgebruik neemt door de technologische 

ontwikkelingen steeds verder toe. De zeer beperkte 
schermomvang brengt belangrijke beperkingen met zich 
mee, met als gevolg dat de gebruiker soms (veel) moeite 
heeft zich te oriënteren. Het is natuurlijk mogelijk om 
overzichtkaartjes te tonen (uitzoomen) en daarna detail-
kaartjes (inzoomen). Naast technische oplossingen is 
in dit project ook uitdrukkelijk naar de bruikbaarheid 
van de resultaten gekeken. Al met al heeft het project 
een groot aantal resultaten opgeleverd (zie http://www.
rgi-otb.nl/uwsm2). Dit mede door de inzet van drie 
zeer enthousiaste afstudeerders (Martijn Meijers, Ioan-
nis Delikostidis en Arjen Hofman) en hun begeleiders. 
Twee van de afstudeerders zijn later (deels ook weer 
binnen het project) zelfs verder gegaan met promotie-
onderzoek! Zeer positief en stimulerend waren ook de 
ervaringen om kennis te delen met toonaangevende 
organisaties in het buitenland: 1Spatial (bedrijf ) en 
Leibniz University Hannover.

RGI sluit haar poorten – Het Kennisportaal gaat open

12  | Vi MaTRIx april - mei 2009

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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Minor Geomatics rond 
3D Virtual Earth

De arbeidsmarkt vraagt om 
breed georiënteerde studenten. 

De TU Delft heeft daarom de 
Bacheloropleiding ingericht 

volgens de major/minor struc-
tuur. Via de minor in het eerste 

semester van het derde studiejaar 
maakt de student kennis met een 

andere academische discipline. 
De minor biedt de studenten ook 

de instroommogelijkheid in een 
andere master dan hun ‘eigen’ 

doorstroommaster. Om voor stu-
denten van onder andere Lucht-
vaart- en Ruimtevaarttechniek, 
Civiele Techniek & Geoweten-

schappen, Techniek, Bestuur en 
Management en Elektrotechniek, 

Wiskunde en Informatica de keuze 
voor de interfacultaire master Geo-

matics aantrekkelijk te maken is 
met ingang van 1 september 2009 

de mogelijkheid geboden te kiezen 
voor de minor ‘3D Virtual Earth’.

Nieuwe minor ‘3D Virtual 
Earth’ start op 1 september 2009

Met de minor ‘3D Virtual Earth’ 
krijgt de student kennis van de 
theoretische basis van 3D geo-

informatie (gegevensinwinning, 
opslag, analyse en visualisering). 
Daarnaast wordt ruime aandacht 

geschonken aan een breed scala 
toepassingen, zoals gaming, simu-

latie, navigatie, training en nuts-
voorzieningen. De verschillende 

kennisonderdelen in de minor 
komen samen in de case study 

‘realiseer je eigen 3D geo-infor-
matie toepassing’. Via deze opzet 

wordt getracht een voor een brede 
studentengroep aantrekkelijke en 
uitdagende minor aan te bieden.

Meer info is te vinden op:  
http://3dve.tudelft.nl

juni/juli 2009
Zoals aangekondigd in het april-mei nummer wordt 

in deze nieuwsbrief ingegaan op (de andere) drie RGI-
projecten waarvan het penvoerderschap bij de TU Delft 

lag. Verder zijn wij zeer vereerd met de nominatie voor een 
innovation award van ons project ‘Usable mobile maps’ 

(RGI-233) in de categorie wetenschap. Daarnaast wordt de 
start van het Geo Valley-programma belicht. En last but not 
least wordt aandacht besteed aan de Minor Geomatics met 

als thema ‘3D Virtual Earth’.

RGI-026 Location-based Services 24-7 - Dit project, met de welluidende naam ‘Location-based Services-24-7’, 
was een definitiestudie naar ‘direct beschikbare’ geo-informatie voor de handhaving van de rechtsorde en het verle-
nen van hulp aan hen die deze behoeven, kortom: LBS altijd en overal voor het uitvoeren van politietaken. Hiervoor 
is een continue beschikbare en redelijk nauwkeurige plaatsbepaling noodzakelijk. Daarnaast moet de informatie zó 
worden aangeboden dat de agent of een andere hulpverlener bij het uitvoeren van zijn of haar taak hiermee direct 
geholpen is. Dat vereist een zeer adaptieve vorm van LBS: zowel de kartografie als de interactie met het meest geëi-
gende device (PDA, Smartphone, etc.) moeten toegespitst zijn op de gebruiker. Naast een aantal (deel)rapporten is 
er een artikel in de Vi Matrix (jaargang 14, nr. 4) verschenen onder de titel: ‘LBS voor hulpverleners: geen maps-to-
read, maar maps-to-act.’

RGI-149 Geo-Info to-go - De definitiestudie van RGI-026 heeft geresulteerd in een tweetal vervolgprojecten. Het 
project ‘Geo-Info to-go’ heeft zich gericht op het vraagstuk wélke geo-informatie noodzakelijk is voor hulpverlening 
en handhaving. Daarnaast is er gekeken in wélke vorm deze, veelal zeer dynamische data, beschikbaar moet worden 
gesteld. Voor de uitvoering van dit project is aangesloten op het al lopende project ‘Buiten Beter’, waarbij een groot 
aantal handhavers (politie, brandweer, maar ook boswachters), een breed scala aan milieudelicten – letterlijk – in 
kaart moet brengen. Dit project is reeds eind 2007 afgerond met een aantal rapporten en presentaties, waaronder een 
presentatie tijdens het 4de Int. Symposium Location-based Services and Telecartography.

RGI-150 3D Plaatsbepaling in de bebouwde omgeving - Ook het project ‘3D Plaatsbepaling in de bebouwde 
omgeving’ is voortgekomen uit de definitiestudie van RGI-026. Een groot probleem van het Global Positioning 
System (GPS) is dat het zeer goed werkt, maar niet altijd en overal op die plekken waar een groot deel van de mens-
heid actief is: binnen of rond gebouwen. En dat gegeven limiteert de operationele inzet van professionele Location-
based Services. Om grip te krijgen op deze beperkende factor van GPS – het werkt, maar je weer niet precies waar en 
hoe nauwkeurig dan wel – is tijdens het project RGI-150 zeer veel aandacht gegeven aan dit prangende vraagstuk. De 
Luchthaven Schiphol was daarbij een zeer bereidwillig lid van het projectconsortium. Op en rond de terminal zijn 
zeer veel metingen uitgevoerd met de nieuwste generatie High-Sensitivity GPS ontvangers om zowel de beschikbaar-
heid als de nauwkeurigheid van dit type ontvangers onder moeilijke omstandigheden te testen. Daarnaast is door dr. 
ir. Frank Kleijer een zeer grondige simulatiestudie uitgevoerd met een 3D-model van Schiphol. De bevindingen van 
dit project zijn gepresenteerd tijdens een flink aantal conferenties en workshops, waaronder het 5de Int. Symposium 
Location-based Services and Telecartography.

‘Nominatie voor project RGI-233 voor innovatieprijs’

Nominatie RGI-233 Usable mobile maps - Ons project RGI-233 ‘Mobiele kaarten op juiste schaal voor gebrui-
kers’ is samen met het project RGI-005 ‘Raamwerk beoordeling NGII’ en het project RGI-024 ‘Geogov’ genomi-
neerd voor een Geo Innovatie Award 2009 in de categorie Wetenschappelijke Excellentie. Daarnaast zijn er drie 
projecten in resp. de categorie Maatschappij en in de categorie Economie genomineerd.

De winnende projecten ontvangen tijdens het RGI nazomer-event op 3 september een trofee uithanden van het 
RGI-bestuur. De nominaties zijn bekend gemaakt op www.rgi.nl. Bezoekers van de website bepalen door stemming 
de definitieve winnaars. De mogelijkheid om te stemmen eindigt op 30 juni. Voor meer info over het project zie 
www.rgi.nl/kennis.

Vervolg RGI sluit haar poorten

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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Geo Valley

Onlangs heeft op het Geomatics Business Park in de Noordoostpolder de start-
bijeenkomst van het Geo Valley programma plaatsgevonden. Dit programma wordt 
mede gefinancierd door de EU. Geo Valley betreft een totale investering van circa. 
6 miljoen euro in de periode 2009 tot en met 2012. Geo Valley wil het gebruik van 
ruimtevaartgegevens voor omgevingsinformatie verder bevorderen.

‘Ruimtevaartgegevens krijgen plek in GII’

Binnen het consortium met veel bedrijven van het Geomatics Business Park wil 
het GDMC haar expertise op het gebied van DBMS technologie en de Geo Infor-
matie Infrastructuur (GII) inzetten. Samen met de expertise van de bedrijven van 
het Geomatics Business Park, die veel kennis hebben van ruimtevaartgegevens, ver-
wachten wij aan het eind van het project (2012) de ruimtevaartgegevens een duide-
lijke plek te hebben gegeven in de Nederlandse GII.

Binnen het Geo Valley project zijn vier onderzoeks- en ontwikkelingsactivitei-
ten geïdentificeerd: Waterbeheer (1), Luchtkwaliteit en Verkeer (2), Ruimtelijke 
Kwaliteit (3) en Geomatica Technologie en Infrastructuur (4). Terwijl de eerste drie 
onderzoeksactiviteiten meer toepassingsgericht zijn, is de vierde activiteit, waarin het 
GDMC deelneemt, meer technologiegericht. Hierbij wordt nadrukkelijk naar de 
toepassingsactiviteiten gekeken om richting aan het onderzoek te geven.

De vierde activiteit wordt getrokken door het NLR. Daarnaast neemt ook TNO 
(Bouw en Ondergrond) hieraan deel. Het onderzoek richt zich op de ontwikkeling 
en de toepassing van nieuwe technologie voor het verwerken en produceren van 
geo-informatie. Daarbij zal een sterk accent liggen op het via internet ontsluiten 
en beschikbaar maken van data en diensten die met behulp van aanwezige gereed-
schappen gekoppeld kunnen worden tot nieuwe informatiediensten. Dit onderzoek 
moet leiden tot nieuwe infrastructuur waarmee het voor de partijen binnen Geo 
Valley mogelijk wordt om op efficiënte wijze toegang te krijgen tot basisgegevens 
en nieuwe functionaliteit in hun applicaties in te bedden. Omgekeerd kunnen de 
producten, die door deze partijen worden ontwikkeld, gemakkelijker opgenomen 
worden in de werkprocessen van derden.

Een belangrijke voorwaarde bij de realisatie van deze infrastructuur is dat zowel 
de data als de diensten en de erbij noodzakelijke metadata volgens internationaal 
geaccepteerde standaarden op het gebied van web- en GIS-technologie aangeboden 
worden. Op die manier kan aansluiting worden verkregen bij de ontwikkelingen 
die in kader van INSPIRE, in het Europese programma GMES en bij de Europese 
ruimtevaartorganisatie ESA plaatsvinden. Maar het is vooral ook van belang voor 
de ontwikkeling van de Nationale Geo Informatie Infrastructuur (NGII) waar de 
Nederlandse overheid hoge prioriteit aan geeft.
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Minor Geomatics rond 
3D Virtual Earth

De arbeidsmarkt vraagt om 
breed georiënteerde studenten. 

De TU Delft heeft daarom de 
Bacheloropleiding ingericht 

volgens de major/minor struc-
tuur. Via de minor in het eerste 

semester van het derde studiejaar 
maakt de student kennis met een 

andere academische discipline. 
De minor biedt de studenten ook 

de instroommogelijkheid in een 
andere master dan hun ‘eigen’ 

doorstroommaster. Om voor stu-
denten van onder andere Lucht-
vaart- en Ruimtevaarttechniek, 
Civiele Techniek & Geoweten-

schappen, Techniek, Bestuur en 
Management en Elektrotechniek, 

Wiskunde en Informatica de keuze 
voor de interfacultaire master Geo-

matics aantrekkelijk te maken is 
met ingang van 1 september 2009 

de mogelijkheid geboden te kiezen 
voor de minor ‘3D Virtual Earth’.

Nieuwe minor ‘3D Virtual 
Earth’ start op 1 september 2009

Met de minor ‘3D Virtual Earth’ 
krijgt de student kennis van de 
theoretische basis van 3D geo-

informatie (gegevensinwinning, 
opslag, analyse en visualisering). 
Daarnaast wordt ruime aandacht 

geschonken aan een breed scala 
toepassingen, zoals gaming, simu-

latie, navigatie, training en nuts-
voorzieningen. De verschillende 

kennisonderdelen in de minor 
komen samen in de case study 

‘realiseer je eigen 3D geo-infor-
matie toepassing’. Via deze opzet 

wordt getracht een voor een brede 
studentengroep aantrekkelijke en 
uitdagende minor aan te bieden.

Meer info is te vinden op:  
http://3dve.tudelft.nl

juni/juli 2009
Zoals aangekondigd in het april-mei nummer wordt 

in deze nieuwsbrief ingegaan op (de andere) drie RGI-
projecten waarvan het penvoerderschap bij de TU Delft 

lag. Verder zijn wij zeer vereerd met de nominatie voor een 
innovation award van ons project ‘Usable mobile maps’ 

(RGI-233) in de categorie wetenschap. Daarnaast wordt de 
start van het Geo Valley-programma belicht. En last but not 
least wordt aandacht besteed aan de Minor Geomatics met 

als thema ‘3D Virtual Earth’.

RGI-026 Location-based Services 24-7 - Dit project, met de welluidende naam ‘Location-based Services-24-7’, 
was een definitiestudie naar ‘direct beschikbare’ geo-informatie voor de handhaving van de rechtsorde en het verle-
nen van hulp aan hen die deze behoeven, kortom: LBS altijd en overal voor het uitvoeren van politietaken. Hiervoor 
is een continue beschikbare en redelijk nauwkeurige plaatsbepaling noodzakelijk. Daarnaast moet de informatie zó 
worden aangeboden dat de agent of een andere hulpverlener bij het uitvoeren van zijn of haar taak hiermee direct 
geholpen is. Dat vereist een zeer adaptieve vorm van LBS: zowel de kartografie als de interactie met het meest geëi-
gende device (PDA, Smartphone, etc.) moeten toegespitst zijn op de gebruiker. Naast een aantal (deel)rapporten is 
er een artikel in de Vi Matrix (jaargang 14, nr. 4) verschenen onder de titel: ‘LBS voor hulpverleners: geen maps-to-
read, maar maps-to-act.’

RGI-149 Geo-Info to-go - De definitiestudie van RGI-026 heeft geresulteerd in een tweetal vervolgprojecten. Het 
project ‘Geo-Info to-go’ heeft zich gericht op het vraagstuk wélke geo-informatie noodzakelijk is voor hulpverlening 
en handhaving. Daarnaast is er gekeken in wélke vorm deze, veelal zeer dynamische data, beschikbaar moet worden 
gesteld. Voor de uitvoering van dit project is aangesloten op het al lopende project ‘Buiten Beter’, waarbij een groot 
aantal handhavers (politie, brandweer, maar ook boswachters), een breed scala aan milieudelicten – letterlijk – in 
kaart moet brengen. Dit project is reeds eind 2007 afgerond met een aantal rapporten en presentaties, waaronder een 
presentatie tijdens het 4de Int. Symposium Location-based Services and Telecartography.

RGI-150 3D Plaatsbepaling in de bebouwde omgeving - Ook het project ‘3D Plaatsbepaling in de bebouwde 
omgeving’ is voortgekomen uit de definitiestudie van RGI-026. Een groot probleem van het Global Positioning 
System (GPS) is dat het zeer goed werkt, maar niet altijd en overal op die plekken waar een groot deel van de mens-
heid actief is: binnen of rond gebouwen. En dat gegeven limiteert de operationele inzet van professionele Location-
based Services. Om grip te krijgen op deze beperkende factor van GPS – het werkt, maar je weer niet precies waar en 
hoe nauwkeurig dan wel – is tijdens het project RGI-150 zeer veel aandacht gegeven aan dit prangende vraagstuk. De 
Luchthaven Schiphol was daarbij een zeer bereidwillig lid van het projectconsortium. Op en rond de terminal zijn 
zeer veel metingen uitgevoerd met de nieuwste generatie High-Sensitivity GPS ontvangers om zowel de beschikbaar-
heid als de nauwkeurigheid van dit type ontvangers onder moeilijke omstandigheden te testen. Daarnaast is door dr. 
ir. Frank Kleijer een zeer grondige simulatiestudie uitgevoerd met een 3D-model van Schiphol. De bevindingen van 
dit project zijn gepresenteerd tijdens een flink aantal conferenties en workshops, waaronder het 5de Int. Symposium 
Location-based Services and Telecartography.

‘Nominatie voor project RGI-233 voor innovatieprijs’

Nominatie RGI-233 Usable mobile maps - Ons project RGI-233 ‘Mobiele kaarten op juiste schaal voor gebrui-
kers’ is samen met het project RGI-005 ‘Raamwerk beoordeling NGII’ en het project RGI-024 ‘Geogov’ genomi-
neerd voor een Geo Innovatie Award 2009 in de categorie Wetenschappelijke Excellentie. Daarnaast zijn er drie 
projecten in resp. de categorie Maatschappij en in de categorie Economie genomineerd.

De winnende projecten ontvangen tijdens het RGI nazomer-event op 3 september een trofee uithanden van het 
RGI-bestuur. De nominaties zijn bekend gemaakt op www.rgi.nl. Bezoekers van de website bepalen door stemming 
de definitieve winnaars. De mogelijkheid om te stemmen eindigt op 30 juni. Voor meer info over het project zie 
www.rgi.nl/kennis.

Vervolg RGI sluit haar poorten

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

18  | Vi MaTRIx juni - augustus 2009

Geo Valley

Onlangs heeft op het Geomatics Business Park in de Noordoostpolder de start-
bijeenkomst van het Geo Valley programma plaatsgevonden. Dit programma wordt 
mede gefinancierd door de EU. Geo Valley betreft een totale investering van circa. 
6 miljoen euro in de periode 2009 tot en met 2012. Geo Valley wil het gebruik van 
ruimtevaartgegevens voor omgevingsinformatie verder bevorderen.

‘Ruimtevaartgegevens krijgen plek in GII’

Binnen het consortium met veel bedrijven van het Geomatics Business Park wil 
het GDMC haar expertise op het gebied van DBMS technologie en de Geo Infor-
matie Infrastructuur (GII) inzetten. Samen met de expertise van de bedrijven van 
het Geomatics Business Park, die veel kennis hebben van ruimtevaartgegevens, ver-
wachten wij aan het eind van het project (2012) de ruimtevaartgegevens een duide-
lijke plek te hebben gegeven in de Nederlandse GII.

Binnen het Geo Valley project zijn vier onderzoeks- en ontwikkelingsactivitei-
ten geïdentificeerd: Waterbeheer (1), Luchtkwaliteit en Verkeer (2), Ruimtelijke 
Kwaliteit (3) en Geomatica Technologie en Infrastructuur (4). Terwijl de eerste drie 
onderzoeksactiviteiten meer toepassingsgericht zijn, is de vierde activiteit, waarin het 
GDMC deelneemt, meer technologiegericht. Hierbij wordt nadrukkelijk naar de 
toepassingsactiviteiten gekeken om richting aan het onderzoek te geven.

De vierde activiteit wordt getrokken door het NLR. Daarnaast neemt ook TNO 
(Bouw en Ondergrond) hieraan deel. Het onderzoek richt zich op de ontwikkeling 
en de toepassing van nieuwe technologie voor het verwerken en produceren van 
geo-informatie. Daarbij zal een sterk accent liggen op het via internet ontsluiten 
en beschikbaar maken van data en diensten die met behulp van aanwezige gereed-
schappen gekoppeld kunnen worden tot nieuwe informatiediensten. Dit onderzoek 
moet leiden tot nieuwe infrastructuur waarmee het voor de partijen binnen Geo 
Valley mogelijk wordt om op efficiënte wijze toegang te krijgen tot basisgegevens 
en nieuwe functionaliteit in hun applicaties in te bedden. Omgekeerd kunnen de 
producten, die door deze partijen worden ontwikkeld, gemakkelijker opgenomen 
worden in de werkprocessen van derden.

Een belangrijke voorwaarde bij de realisatie van deze infrastructuur is dat zowel 
de data als de diensten en de erbij noodzakelijke metadata volgens internationaal 
geaccepteerde standaarden op het gebied van web- en GIS-technologie aangeboden 
worden. Op die manier kan aansluiting worden verkregen bij de ontwikkelingen 
die in kader van INSPIRE, in het Europese programma GMES en bij de Europese 
ruimtevaartorganisatie ESA plaatsvinden. Maar het is vooral ook van belang voor 
de ontwikkeling van de Nationale Geo Informatie Infrastructuur (NGII) waar de 
Nederlandse overheid hoge prioriteit aan geeft.
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Nieuwe partner GDMC

Het GDMC heeft er een nieuwe partner 
bij en wel Tele Atlas. Tele Atlas is wereldwijd 

toonaangevend leverancier van digitale kaarten en 
dynamisch geografisch materiaal voor navigatie- 
en locatiegebonden diensten en is tegenwoordig 
onderdeel van TomTom. Het partnerschap met 

Tele Atlas,is een mooie aanvulling op de bestaande 
partnerschappen binnen het GDMC, die tot nu toe 
vooral database- (Oracle), GIS- en CAD- (Bentley) 

softwareproducenten omvatten. De hoofdreden achter 
het partnerschap is de gezamenlijke belangstelling 

voor onderwerpen als 3D modellen specificeren en 
produceren, generalisatie/multi-schaal technieken, 

inzet semantische technologieën bij geografische 
toepassingen. Op basis hiervan zullen gezamenlijke 

activiteiten worden ontplooid. Concreet kan op korte 
termijn worden gedacht aan: inpassen van het TUD 

promotieonderzoek op het gebied van de formele 
semantiek/crisis management binnen het 

Tele Atlas/Oracle Innovatiecentrum (zie www.
innovation-geo-lbs.com), 3D generalisatieonderzoek 

(zowel geometrie als textuur door twee MSc 
Geomatics afstudeerders), onderzoek efficiënt 

verwerken massale puntenwolkinformatie 
(Tele Atlas levert een spreker voor het NCG 
seminar op 26 november), uitwisseling van 

informatie over onderzoek naar ‘indoor’ modellen 
en toepassingen, mogelijke inbreng Tele Atlas bij 

TUD onderwijs (bijv. in de minor 3D Virtual Earth 
via data, gastcolleges, probleemstellingen voor case 

studies).

Tele Atlas sluit zich aan bij het GDMC

september 2009
Zo net na het begin van het nieuwe Academisch Jaar 

worden er van het onderwijsfront weer de nodige 
nieuwtjes gemeld in deze nieuwsbrief. Verder wordt 

ingegaan op het voor 26 november 2009 geplande 
NCG Seminar ‘Massive Point Clouds: wet and dry’. Tot 
slot stellen wij onze nieuwe GDMC partner Tele Atlas 

aan u voor.

GSDI 11 World Conference
Tijdens de van 15 t/m 19 juni 2009 te Rotterdam gehouden GSDI 11 

World Conference ‘Spatial Data Infrastructure Convergence: Building SDI 
Bridges to address Global Challenges’ presenteerde uiteraard ook de TU Delft 
zich. De stand werd alle dagen goed bezocht, maar het hoogtepunt lag toch 
op vrijdag 19 juni, de dag die in het teken stond van het Rotterdam Youth 
Capital 2009 programma. Dit is een programma, speciaal ontwikkeld om 
scholieren en studenten op een leuke manier in aanraking te laten komen 
met Geo-ICT. Op deze dag trok de stand van de TU Delft – MSc Geomatics 
dankzij de demonstraties van de laserscanner en de 3D stereodisplay heel wat 
belangstelling. Ook de geo-quiz trok de nodige aandacht en sommige vragen 
gaven zelfs aanleiding tot discussie. Ligt werkelijk maar 25% van Nederland 
onder 0 NAP? En zo ja, hoe is dit dan berekend? Is de gemiddelde diepte van 
de oceaan echt 5 km? Dat lijkt toch wel een beetje diep. Met een score van 18 
uit 22 werd Nick Naus, student geo-informatie aan de WUR, uiteindelijk de 
gelukkige winnaar van de iPOD.

Van het onderwijsfront

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

Eerste aankondiging 
NCG Seminar Massive Point Clouds: wet and dry

Twee subcommissies van de Nederlandse Commissie voor Geo-
desie, te weten Mariene Geodesie en Ruimtelijke Basisgegevens, 
organiseren gezamenlijk in het najaar van 2009 het seminar ‘Massi-
ve Point Clouds: wet and dry’. Het seminar heeft als thema de uit-
dagingen die ontstaan door de nog steeds toenemende hoeveelheid 
puntenwolkgegevens, die via moderne sensorsystemen gegenereerd 
worden in zowel de natte als de droge sector. Teneinde een breder 
publiek te bereiken richt het seminar zich zowel op gegevens van 
de wateren (multi-beam echo) als op gegevens van het vaste land 
(lidar). De verwachte toehoorders zullen voornamelijk afkomstig 
zijn van de Nederlandse overheid (Hydrografische Dienst, Rijkswa-
terstaat en Kadaster), onderzoeksorganisaties (instituten en univer-
siteiten) en het bedrijfsleven (natte en droge gegevensinwinning en 
Geo-ICT). Besloten is het natte en droge perspectief te combineren 
met de focus op het gegevensbeheer van grote puntenwolken om 
gemeenschappelijke uitdagingen te ontdekken en deze op te nemen 
in de onderzoeksagenda. Huidige oplossingen zijn mogelijkerwijs 
niet voldoende om in de toekomstige behoeften te voorzien. Hier-
voor dient onderzoek naar nieuwe software (gegevensstructuren en 
algoritmen) en hardware (parallel computing en clusters) geïniti-
eerd te worden.

Zoals het zich nu laat aanzien vindt dit seminar plaats op 26 
november 2009 bij Oracle in De Meern.

Tijdens dit seminar zullen presentaties worden verzorgd door 
vertegenwoordigers van de Dienst der Hydrografie, Fugro-Inpark, 
AHN2, Het Waterschapshuis, TU Delft, CARIS, Imagen, Tele 
Atlas/TomTom, Imagen, Deltares, Kongsberg, Geological Survey of 
Ireland, Atlis, Oracle en Sun.

De voertaal is Engels. Voor het voorlopig programma wordt ver-
wezen naar: http://www.gdmc.nl/events/pointclouds.

Microsoft Bing Maps steunt Minor 3D Virtual Earth
Op 1 september is de nieuwe minor ‘3D Virtual Earth’ van start gegaan 

- met de steun van Microsoft! Microsofts Bing Maps (voorheen Micro-
soft Virtual Earth) heeft een 3D toepassing waarmee je iedere plek in de 
wereld kunt benaderen vanuit je computer en in 3D kunt bekijken. Bin-
nen de minor ‘3D Virtual Earth’ kunnen bachelorstudenten gaan werken 
aan case studies met deze software.

Ook zullen specialisten van Microsoft, zoals Johannes Kebeck, langs-
komen om gastcolleges te  verzorgen. Initiatiefnemers ir. Edward Verbree 
en prof. Peter van Oosterom menen dat het daar zeker niet bij zal blijven, 
en zetten in op een verregaande samenwerking met Microsoft op het 
gebied van ‘Integrated Mapping, Imaging, Search and Location Web Ser-
vices’.

Het onderwerp van de case studies in de minor ligt overigens - waar-
schijnlijk - vlak om de hoek: de nieuwe Spoorzone in Delft. De Spoor-
zone zal in de gerelateerde masteropleiding Geomatics (www.geomatics.
tudelft.nl) in ieder geval onderwerp gaan worden van het Geomatics syn-
thesis project het komende studiejaar.

Voor meer infomatie over de minor 3D Virtual Earth:  
http://3dve.tudelft.nl

‘Zo te zien is 3D modellering 
is fun’

Bron: Microsoft Bing Maps/M&c – tU Delft
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Tele Atlas,is een mooie aanvulling op de bestaande 
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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.

14  | Vi MATRIx oktober 2009

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
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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
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november/december 2009
In deze nieuwsbrief aandacht voor het 

Geomatics Synthese Project – Argus Panoptes 

en het feit dat de TU Delft een cursus INSPIRE 

gaat geven. Bovendien brengen wij u graag 

onze Kerstgroeten over.

Het Geomatics Synthese Project bood acht studenten 
uit verschillende landen de mogelijkheid - en daarbij 
ook de uitdaging - om gezamenlijk, gedurende acht 
weken, aan één project te werken. Dit jaar was gekozen 
voor de deformatie-monitoring van de Spoorzone Delft, 
waarbij het huidige spoorviaduct wordt vervangen door 
een 2300 meter lange spoortunnel. 

Als naam voor het project was gekozen voor Argus 
Panoptes. De gevolgen van de aanleg van de spoortunnel 
voor de directe omgeving wordt door de bewoners van 
Delft immers met argus-ogen bekeken; het verloop van 
de bouw van de Noord-Zuid lijn in Amsterdam en de 
metrolijn in Keulen zorgt voor enig wantrouwen over 
de goede afloop. Maar de waakzaamheid van de Griekse 
reus Argus Panoptes is legendarisch, hij bezat meer dan 
100 ogen waarvan er nooit meer dan twee tegelijk slie-
pen. 

Dat zou je ook kunnen zeggen van de TerraSAR-X 
satelliet, die iedere elf dagen een tweetal radar beelden 
produceert. Als deze beelden op de juiste wijze bewerkt 
en verwerkt worden (PS-InSAR), dan levert dat uit-
eindelijk een puntenwolk op van tienduizenden zoge-
naamde Persistent Scatters per km2. Van iedere punt 
is de beweging over de afgelopen vijf maanden tot op 
mm-niveau nauwkeurig bekend. Als de metingen wor-
den voortgezet dan levert dat gedurende de bouw - maar 
ook ver daarna -  van de spoortunnel een onafhankelijke, 
breed inzetbare, en verifieerbare verzameling aan data 
op, die kan worden ingezet om de gevolgen van de bouw 
van de spoortunnel op de gebouwde omgeving te bepa-
len.

Om deze deformatiemonitoring goed uit te kunnen 
voeren is het wél noodzakelijk om 
de min of meer natuurlijke oorzaken 
van de ‘ademende stad’ vooraf te 
bepalen. Een hoog flatgebouw zet door 
de zomerwarmte zo’n drie centimeter 
uit, een gebouw op ‘staal’ (niet op palen gefundeerd) zal 
door een veranderende zomer/winter grondwaterstand 

een beetje meebewegen. Gedurende dit project zijn deze 
‘driving forces’ letterlijk in kaart gebracht. 

Daarnaast is gekeken naar de ‘identificeerbaarheid’ van 
de PS-InSAR punten. Het is weliswaar aangetoond dat 
‘iets’ aan een gebouw als een soort van reflector werkt, 
maar ‘wat’ dat precies is, is niet bekend. Daartoe zijn 
de PS-InSAR metingen ‘overlayered’ met andere geo-
databronnen als GBKN, AHN2, maar ook Bing Maps 
bird’s-eyes views (zie figuur). Uit deze, deels visuele, 
analyse blijkt dat de PS-InSAR punten goed in XY en 
in Z te lokaliseren zijn. Vanuit het gebruikersperspectief 
gezien is er nog wel vervolgonderzoek nodig om bijvoor-
beeld een rechtbank te overtuigen van de bewijskracht 
van PS-InSAR t.o.v. de meer traditionele methoden als 
waterpassen en tachymetrie.

Dit project is met een zeer succesvolle, openbare, 
eindpresentatie voor meer dan honderd belangstellen-
den afgesloten. Uit de gegeven reacties van bevolking, 
gemeente en het Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone Delft 
is de verwachting dat deze PS-InSAR methode ook 
daadwerkelijk wordt ingezet bij de bouw van de spoor-
tunnel in Delft. 

Neem voor meer informatie over PS-InSAR in het 
algemeen en de toepasbaarheid bij o.a. dijkmonitoring 
contact op met: prof.dr.ir. Ramon Hanssen. Voor toepas-
singen binnen het spoorzoneproject: ir. Edward Verbree 
(universitair docent GISt).

Geomatics Synthese Project – Argus Panoptes

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

Na een aantal jaren van voorbereiding binnen INSPIRE zijn de dataspecificaties van Annex I gepubliceerd die in de 27 landen 
van de EU geïmplementeerd moeten worden. Tegelijkertijd wordt er begonnen met het maken van de specificaties voor Annex 
II. Voor beide processen, het aanbieden van gegevens comform een INSPIRE-specificatie en het actief participeren in de ontwik-
keling van de specificaties voor Annex II en III is kennisverwerving en inzicht in de achtergronden van INSPIRE een vereiste.

Vandaar dat de Sectie GIS technologie onder leiding van Peter van Oosterom het plan heeft opgevat in 2010 een cursus 
INSPIRE te verzorgen. Peter van Oosterom is lid van het Drafting Team Data Specificaties van INSPIRE en van de werkgroep 
die de specificatie voor kadastrale percelen heeft geschreven.
De cursus bestaat vooralsnog uit de volgende onderdelen:
− Wat moet ik weten van het INSPIRE framework?
− Hoe en waar kan ik invloed uitoefenen op het INSPIRE standaardisatieproces?
− INSPIRE dataspecificaties in Annex I.
− Relatie met nationale (NEN3610) en internationale (ISO191xxx) standaarden.
− Hoe transformeer ik mijn gegevens naar een INSPIRE-conform model?
− Hoe maak ik services conform INSPIRE?

Deze cursus is bedoeld voor medewerkers van de rijksoverheid, provincies, gemeenten, waterschappen, Kadaster, NNI en soft-
ware-leveranciers. De cursus wordt in halve dagdelen gegeven. De totale cursusduur bedraagt 10 dagdelen. Onderdelen worden 
gegeven door experts met praktijkervaring. De kosten bedragen € 2195,--. Bij voldoende belangstelling wordt de cursus herhaald.

Wie interesse heeft, kan contact opnemen met E.M. Fendel via e.m.fendel@tudelft.nl o.v.v. INSPIRE.
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2010 VI Matrix
Nieuwsbrieven 

Geo-Database Management Center 
(GDMC)

- VI Matrix nr. 129, jaargang 18, nummer 1, 2010, 2 p.
- VI Matrix nr. 130, jaargang 18, nummer 2, 2010, 2 p.
- VI Matrix nr. 131, jaargang 18, nummer 3, 2010, 2 p.
- VI Matrix nr. 132, jaargang 18, nummer 4, 2010, 2 p.



Elfriede Fenndel

298

INSPIRE-cursus TU Delft

Zoals in de vorige nieuwsbrief reeds 
aangekondigd, verzorgt de Sectie GIS 
technologie o.l.v. Peter van Oosterom 

een INSPIRE-cursus. Peter van  
Oosterom is  lid van het Drafting Team 
Data Specificaties van INSPIRE en van 

de werkgroep die de specificatie voor 
kadastrale percelen heeft geschreven.

De cursus bestaat uit:
A. een introductiedeel (2 dagen), 

waarbij ingegaan wordt op:
- Wat moet ik weten van het 

INSPIRE framework?
- INSPIRE data specificaties in 

Annex I.
B. een ‘in-depth’ deel (3 dagen), 

waarin aandacht besteed wordt aan:
- Hoe en waar kan ik invloed 
uitoefenen op het INSPIRE 

standaardisatieproces?
- Relatie met nationale (NEN3610) 

en internationale (ISO191xxx) 
standaarden.

- Hoe transformeer ik mijn gegevens 
naar een INSPIRE conform model?

- Hoe maak ik services conform 
INSPIRE?

Deze cursus is bedoeld voor 
medewerkers van de rijksoverheid, 

provincies, gemeenten, waterschappen, 
Kadaster, geo-informatie onderzoekers 

en softwareleveranciers. De totale 
cursusduur bedraagt 10 dagdelen 

en wordt  gegeven op 8 september, 
15 september, 22 september, 29 

september en 6 oktober. Onderdelen 
worden gegeven door experts met 

praktijkervaring. De kosten bedragen 
€ 2.195,--. Het is ook mogelijk alleen 
deel A of deel B te volgen. De kosten 

bedragen dan € 1.095,- respectievelijk 
€ 1.495,-.

Bij voldoende belangstelling wordt 
de cursus herhaald.

Wie interesse heeft kan contact 
opnemen met E.M. Fendel via 

e.m.fendel@tudelft.nl o.v.v. INSPIRE. 
Het programma en inschrijfformulier 
worden dan via e-mail toegezonden.

Eerste kwartaal 2010
Met in deze editie aandacht voor het nieuwe  

meerjarenonderzoeksprogramma van de Sectie GIS 

technologie. En verder nieuws rond onze MSc Geo

matics. Tot slot aandacht voor de INSPIRE cursus.

Recentelijk is het Onderzoeksprogramma van het TU Delft Onderzoeksinstituut 
OTB 2009-2014 verschenen. Vanzelfsprekend maakt ook de Sectie GIS technolo-
gie haar toekomstplannen in dit programma bekend.

5D supermodel
De onderzoeksambitie van de Sectie GIS technologie op lange termijn is het 

realiseren van een 5D supermodel (volledige integratie van 3D + tijd + schaal) voor 
discrete objecten, door de mens gemaakt, of meer continue natuurlijke ruimtelijke 
fenomenen als een generiek model voor de geo-informatie infrastructuur. Dit zou 
de basis moeten vormen voor alle toekomstige modellen. Om dit te bereiken zul-
len de modellen meer en meer formeel moeten worden, o.a. door een toenemende 
nadruk op ontologie. Een belangrijk kenmerk van een op een database manage-
ment systeem gebaseerde geo-informatie infrastructuur met het 5D supermodel 
als kern, is de integratie van de verschillende betrokken gegevenssets. Denk aan 
indoor/outdoor, oppervlakte/ondergrond, ontworpen/opgemeten. Andere belang-
rijke kenmerken zijn realtime- of in ieder geval ‘dagverse’ kaarten (via sensor web 
+ formele semantiek + automatische verwerking) in combinatie met plaatsbepa-
ling en draadloze communicatietechnologie (om het voor het systeem mogelijk te 
maken met bewegende objecten om te gaan). 

Geo-DBMS voor de GII
Het geo-ICT onderzoek van de Sectie GIS technologie is georganiseerd in twee toepassingsgerichte onderzoeks-

thema’s, te weten ‘Crisismanagement’ en ‘Geo Informatie Infrastructuur’. Het hoofdkenmerk van de door GISt geko-
zen onderzoeksbenadering is een sterke focus op de kerntechnologie: een geo-DBMS en de toepassing hiervan in de 
geo-informatie infrastructuur (GII). De sectie voert geo-DBMS onderzoek uit (ruimtelijke gegevenstypes, operatoren, 
functies, clustering en indexering), alsmede gerelateerd geo-ICT onderzoek (modeleren, computationele geometrie, 
semantiek, geoweb, mobiel GIS). 

Het belang van de (geo-)DBMS neemt bij de overgang naar de GII meer en meer toe, omdat niet slechts één 
organisatie, maar de gehele (geo)informatie-gemeenschap ervan afhankelijk is. De sectie heeft de ambitie de agenda-
bepalende partij in een R&D technologienetwerk van centra te zijn waarin organisaties uit de private en de publieke 
sector en universiteiten participeren. Het Geo-Database Management Center (GDMC) wordt gecontinueerd en biedt 
partners uit de geo-ICT industrie, waaronder Bentley, Oracle en TeleAtlas, de mogelijkheid om in dit belangrijke 
onderzoeksveld te participeren. De samenwerking met GI praktijkorganisaties, waaronder de Data-ITC-Dienst van 
Rijkswaterstaat, het Kadaster en Geonovum wordt ook in de toekomst voorgezet.

Een gedetailleerde uitwerking van het onderzoeksprogramma van de Sectie GIS technologie is te vinden op pagina 
159 t/m pagina 180 van het OTB Onderzoeksprogramma:
http://www.gdmc.nl/publications/reports/OTB_Research_Programme_2009-2014.pdf

Meerjarenonderzoeksprogramma 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

Geomatics

Introductie Brenda Hooiveld
Sinds oktober 2009 is Brenda Hooiveld verantwoordelijk voor de marketing en com-

municatie rond de MSc Geomatics. Brenda studeerde sociologie aan de Universiteit van 
Groningen. In 2006 studeerde ze af op het onderwerp ‘De blauwe stad’ (www.deblauwe-
stad.nl). Vervolgens behaalde ze haar graad in maatschappijleer. Vanaf februari 2008 werkt 
ze bij de TU Delft als managementtrainee. Voordat ze de overstap maakte naar Geomatics 
werkte zij bij de Faculteit TBM aan de hernieuwing van de accreditatie.

Brenda heeft inmiddels een marketingstrategie ontwikkeld om Geomatics meer bekend-
heid te geven en de studenteninstroom te verbeteren. De marketingactiviteiten richten 
zich de komende tijd onder meer op:
• Geo-informatie onderdeel van Climate City Campus project (www.ccc.tudelft.nl);
• Masterstudie adviesdag op 22 april 2010;
• Landelijk Remote Sensing Symposium (locatie Delft) op 19 mei 2010 met extra aan-

dacht voor Geomatics (http://enterprise.lr.tudelft.nl/rss2010/);
• Samenwerking met Go-Geo, Stichting Arbeidsmarkt Geo & Geoweek (KNAG);
• Uitbreiding netwerk van relevante HBO opleidingen.
Brenda is te bereiken via b.hooiveld@tudelft.nl

‘MSc Geomatics: Today, Tomorrow, Tomeasure’

Ook Geomatics in het kielzog van Darwin
Velen zullen het TV programma ‘Beagle; in het kielzog van Darwin’ volgen (http:/

beagle.vpro.nl/). Maar ook Geomatics vaart in het kielzog van Darwin en daarmee tegelij-
kertijd in het kielzog van Vening Meinesz, die met de onderzeeboot KXXII in de periode 
1933-1934 op expeditie was.

Op 14 maart 2010 heeft Bert Vermeersen van de TU Delft, de Faculteit Lucht- en 
Ruimtevaarttechniek (Afdeling Remote Sensing) in Perth de bemanning van de ‘Stad 
Amsterdam’ versterkt. Hij wordt ondersteund door Peter Boon van Fugro Survey en de 
TU Delft wetenschappers Lennard Huisman, Dennis Odijk en Peter Teunissen. Fugro 
Survey heeft een geavanceerd GNSS systeem op de clipper geplaatst. Bert zal naar het 
eiland Mauritius zeilen en treedt daarmee in de voetsporen van Vening Meinesz (1887-
1966), Nederlands geofysicus en geodeet, en bekend om zijn uitvinding van een nauwkeu-
rige methode voor het meten van zwaartekracht. Tijdens zijn reis geeft Bert een toelichting 
op een aantal aspecten van zwaartekrachtmeting in combinatie met Geomatics. Tevens 
zal er materiaal worden verzameld voor studentenprojecten en activiteiten van het nieuwe 
Science Centrum van de TU Delft.
Wij wensen Bert een succesvolle wetenschappelijke reis en een behouden vaart toe!

‘In het kielzog van Darwin en Vening Meinesz’

Geomatics Open Guest Lecture Series
Op 24 november 2009 is de Geomatics Open Lecture Series van start gegaan. Het spits 

werd afgebeten door Johannes Kebeck van MicroSoft Bing Maps met het onderwerp 
‘Introduction into the Bing Maps Platform and its Exensibility’. Onder de titel ‘Oracle 
spatial, the foundation of the Geoweb’ gaf Hans Wammes van Oracle op 15 maart 2010 
acte de présence. In de komende maanden zullen gastcolleges verzorgd worden door 
Ed Parson (Google), David Wortley (The Serious Game Institute) – 4 mei 2010, Ad 
van Houtum (KLIC-online), Karel Meinen (TerraCarta) en Stéphane Côté van Bentley 
Systems (Québec, Canada). Informatie over wanneer en waar deze gastcolleges worden 
gegeven is te vinden op www.geomatics.tudelft.nl. De gastcolleges zijn voor een ieder vrij 
toegankelijk. Wel dient men zich van te voren aan te melden via b.hooiveld@tudelft.nl 
o.v.v. Geomatics Open Guest Lecture Series. 
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Oosterom is  lid van het Drafting Team 
Data Specificaties van INSPIRE en van 
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- Relatie met nationale (NEN3610) 

en internationale (ISO191xxx) 
standaarden.

- Hoe transformeer ik mijn gegevens 
naar een INSPIRE conform model?

- Hoe maak ik services conform 
INSPIRE?

Deze cursus is bedoeld voor 
medewerkers van de rijksoverheid, 

provincies, gemeenten, waterschappen, 
Kadaster, geo-informatie onderzoekers 

en softwareleveranciers. De totale 
cursusduur bedraagt 10 dagdelen 

en wordt  gegeven op 8 september, 
15 september, 22 september, 29 

september en 6 oktober. Onderdelen 
worden gegeven door experts met 

praktijkervaring. De kosten bedragen 
€ 2.195,--. Het is ook mogelijk alleen 
deel A of deel B te volgen. De kosten 

bedragen dan € 1.095,- respectievelijk 
€ 1.495,-.

Bij voldoende belangstelling wordt 
de cursus herhaald.

Wie interesse heeft kan contact 
opnemen met E.M. Fendel via 

e.m.fendel@tudelft.nl o.v.v. INSPIRE. 
Het programma en inschrijfformulier 
worden dan via e-mail toegezonden.

Eerste kwartaal 2010
Met in deze editie aandacht voor het nieuwe  

meerjarenonderzoeksprogramma van de Sectie GIS 

technologie. En verder nieuws rond onze MSc Geo

matics. Tot slot aandacht voor de INSPIRE cursus.

Recentelijk is het Onderzoeksprogramma van het TU Delft Onderzoeksinstituut 
OTB 2009-2014 verschenen. Vanzelfsprekend maakt ook de Sectie GIS technolo-
gie haar toekomstplannen in dit programma bekend.

5D supermodel
De onderzoeksambitie van de Sectie GIS technologie op lange termijn is het 

realiseren van een 5D supermodel (volledige integratie van 3D + tijd + schaal) voor 
discrete objecten, door de mens gemaakt, of meer continue natuurlijke ruimtelijke 
fenomenen als een generiek model voor de geo-informatie infrastructuur. Dit zou 
de basis moeten vormen voor alle toekomstige modellen. Om dit te bereiken zul-
len de modellen meer en meer formeel moeten worden, o.a. door een toenemende 
nadruk op ontologie. Een belangrijk kenmerk van een op een database manage-
ment systeem gebaseerde geo-informatie infrastructuur met het 5D supermodel 
als kern, is de integratie van de verschillende betrokken gegevenssets. Denk aan 
indoor/outdoor, oppervlakte/ondergrond, ontworpen/opgemeten. Andere belang-
rijke kenmerken zijn realtime- of in ieder geval ‘dagverse’ kaarten (via sensor web 
+ formele semantiek + automatische verwerking) in combinatie met plaatsbepa-
ling en draadloze communicatietechnologie (om het voor het systeem mogelijk te 
maken met bewegende objecten om te gaan). 

Geo-DBMS voor de GII
Het geo-ICT onderzoek van de Sectie GIS technologie is georganiseerd in twee toepassingsgerichte onderzoeks-

thema’s, te weten ‘Crisismanagement’ en ‘Geo Informatie Infrastructuur’. Het hoofdkenmerk van de door GISt geko-
zen onderzoeksbenadering is een sterke focus op de kerntechnologie: een geo-DBMS en de toepassing hiervan in de 
geo-informatie infrastructuur (GII). De sectie voert geo-DBMS onderzoek uit (ruimtelijke gegevenstypes, operatoren, 
functies, clustering en indexering), alsmede gerelateerd geo-ICT onderzoek (modeleren, computationele geometrie, 
semantiek, geoweb, mobiel GIS). 

Het belang van de (geo-)DBMS neemt bij de overgang naar de GII meer en meer toe, omdat niet slechts één 
organisatie, maar de gehele (geo)informatie-gemeenschap ervan afhankelijk is. De sectie heeft de ambitie de agenda-
bepalende partij in een R&D technologienetwerk van centra te zijn waarin organisaties uit de private en de publieke 
sector en universiteiten participeren. Het Geo-Database Management Center (GDMC) wordt gecontinueerd en biedt 
partners uit de geo-ICT industrie, waaronder Bentley, Oracle en TeleAtlas, de mogelijkheid om in dit belangrijke 
onderzoeksveld te participeren. De samenwerking met GI praktijkorganisaties, waaronder de Data-ITC-Dienst van 
Rijkswaterstaat, het Kadaster en Geonovum wordt ook in de toekomst voorgezet.

Een gedetailleerde uitwerking van het onderzoeksprogramma van de Sectie GIS technologie is te vinden op pagina 
159 t/m pagina 180 van het OTB Onderzoeksprogramma:
http://www.gdmc.nl/publications/reports/OTB_Research_Programme_2009-2014.pdf

Meerjarenonderzoeksprogramma 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

Geomatics

Introductie Brenda Hooiveld
Sinds oktober 2009 is Brenda Hooiveld verantwoordelijk voor de marketing en com-

municatie rond de MSc Geomatics. Brenda studeerde sociologie aan de Universiteit van 
Groningen. In 2006 studeerde ze af op het onderwerp ‘De blauwe stad’ (www.deblauwe-
stad.nl). Vervolgens behaalde ze haar graad in maatschappijleer. Vanaf februari 2008 werkt 
ze bij de TU Delft als managementtrainee. Voordat ze de overstap maakte naar Geomatics 
werkte zij bij de Faculteit TBM aan de hernieuwing van de accreditatie.

Brenda heeft inmiddels een marketingstrategie ontwikkeld om Geomatics meer bekend-
heid te geven en de studenteninstroom te verbeteren. De marketingactiviteiten richten 
zich de komende tijd onder meer op:
• Geo-informatie onderdeel van Climate City Campus project (www.ccc.tudelft.nl);
• Masterstudie adviesdag op 22 april 2010;
• Landelijk Remote Sensing Symposium (locatie Delft) op 19 mei 2010 met extra aan-

dacht voor Geomatics (http://enterprise.lr.tudelft.nl/rss2010/);
• Samenwerking met Go-Geo, Stichting Arbeidsmarkt Geo & Geoweek (KNAG);
• Uitbreiding netwerk van relevante HBO opleidingen.
Brenda is te bereiken via b.hooiveld@tudelft.nl

‘MSc Geomatics: Today, Tomorrow, Tomeasure’

Ook Geomatics in het kielzog van Darwin
Velen zullen het TV programma ‘Beagle; in het kielzog van Darwin’ volgen (http:/

beagle.vpro.nl/). Maar ook Geomatics vaart in het kielzog van Darwin en daarmee tegelij-
kertijd in het kielzog van Vening Meinesz, die met de onderzeeboot KXXII in de periode 
1933-1934 op expeditie was.

Op 14 maart 2010 heeft Bert Vermeersen van de TU Delft, de Faculteit Lucht- en 
Ruimtevaarttechniek (Afdeling Remote Sensing) in Perth de bemanning van de ‘Stad 
Amsterdam’ versterkt. Hij wordt ondersteund door Peter Boon van Fugro Survey en de 
TU Delft wetenschappers Lennard Huisman, Dennis Odijk en Peter Teunissen. Fugro 
Survey heeft een geavanceerd GNSS systeem op de clipper geplaatst. Bert zal naar het 
eiland Mauritius zeilen en treedt daarmee in de voetsporen van Vening Meinesz (1887-
1966), Nederlands geofysicus en geodeet, en bekend om zijn uitvinding van een nauwkeu-
rige methode voor het meten van zwaartekracht. Tijdens zijn reis geeft Bert een toelichting 
op een aantal aspecten van zwaartekrachtmeting in combinatie met Geomatics. Tevens 
zal er materiaal worden verzameld voor studentenprojecten en activiteiten van het nieuwe 
Science Centrum van de TU Delft.
Wij wensen Bert een succesvolle wetenschappelijke reis en een behouden vaart toe!

‘In het kielzog van Darwin en Vening Meinesz’

Geomatics Open Guest Lecture Series
Op 24 november 2009 is de Geomatics Open Lecture Series van start gegaan. Het spits 

werd afgebeten door Johannes Kebeck van MicroSoft Bing Maps met het onderwerp 
‘Introduction into the Bing Maps Platform and its Exensibility’. Onder de titel ‘Oracle 
spatial, the foundation of the Geoweb’ gaf Hans Wammes van Oracle op 15 maart 2010 
acte de présence. In de komende maanden zullen gastcolleges verzorgd worden door 
Ed Parson (Google), David Wortley (The Serious Game Institute) – 4 mei 2010, Ad 
van Houtum (KLIC-online), Karel Meinen (TerraCarta) en Stéphane Côté van Bentley 
Systems (Québec, Canada). Informatie over wanneer en waar deze gastcolleges worden 
gegeven is te vinden op www.geomatics.tudelft.nl. De gastcolleges zijn voor een ieder vrij 
toegankelijk. Wel dient men zich van te voren aan te melden via b.hooiveld@tudelft.nl 
o.v.v. Geomatics Open Guest Lecture Series. 
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Wilko Quak benoemd 
tot editor INSPIRE Werk-

groep Landgebruik

In november deed Europa een 

oproep voor experts die als editor 

of facilitator een bijdrage willen 

leveren aan de INSPIRE dataspe-

cificaties van Annex II en III. 

Inmiddels is bekend dat vanuit 

Nederland twaalf experts zijn 

geselecteerd om aan de dataspeci-

ficaties te gaan werken. Eind april 

kwamen de editors en facilitators 

van de verschillende werkgroepen 

voor de eerste keer bijeen. De 

werkgroepen, die uit gemiddeld 

10 experts per thema bestaan, zijn 

daarna van start gegaan. Tot de 

geselecteerden behoort ook Wilko 

Quak, die (namens Geonovum en 

de TU Delft) als editor voor de 

TWG Landgebruik aan de slag 

gaat. In deze werkgroep wordt 

een Europees model gemaakt voor 

huidig grondgebruik en geplande 

toekomstige bestemmingen. 

François Salgé, adviseur van het 

Directoraat-Generaal ‘Planning, 

Housing and Nature’ van het 

Franse Ministerie van ‘Ecology, 

Energy, Sustainable Development 

and Town Country Planning’ en 

penningmeester van EUROGI zal 

als facilitator optreden. Wij feli-

citeren Wilko met deze eervolle 

benoeming.

Tweede kwartaal 2010
Met in deze editie aandacht voor de  

Nederlandse INSPIRE cursus,  

onderwijsnieuwtjes en  

benoeming Wilko Quak tot editor  

INSPIRE Werkgroep Landgebruik.

Zoals in de vorige nieuwsbrief reeds aangekondigd, verzorgt de Sectie GIS Technologie 
o.l.v. Peter van Oosterom een INSPIRE cursus. De docenten hebben allemaal directe 
INSPIRE-ervaring: Marian de Vries (EU HUMBOLDT project, cross-border data 
harmonisatie), Wilko Quak (editor van de Thematic Working Group Land Use en zeer 
ervaren in NEN3610/IMxx) en Peter van Oosterom (lid van het Drafting Team Data 
Specifications van INSPIRE en van de Thematic Working Group Cadastral Parcels en ISO 
19152, Land Administration Domain Model (LADM)). De cursus bestaat uit:

A. een introductiedeel (2 dagen), waarbij ingegaan wordt op:
1. Overzicht van het INSPIRE raamwerk (Peter van Oosterom);
2. INSPIRE conforme services (Marian de Vries);
3. INSPIRE data thema’s Annex I/II/III en dataspecificatiemethodiek (Peter van 

Oosterom);
4. Data policy/licenties en monitoring (Bastiaan van Loenen).

B. een ‘in-depth’ deel (3 dagen), waarin aandacht besteed wordt aan:
1. INSPIRE generiek conceptueel model, incl. ISO19xxx (Wilko Quak);
2. In detail dataspecificaties in Annex I (Peter van Oosterom);
3. Standaardisatieproces Annex II/III en relatie met NEN3610/IMxx (Wilko Quak);
4. Transformeren van gegevens naar een INSPIRE conform model (Marian de Vries);
5. Software tools voor realisatie INSPIRE;
6. INSPIRE best parctices, EuroSDR ervaring (Jantien Stoter).

Deze cursus is bedoeld voor medewerkers van de rijksoverheid, provincies, gemeenten, 
waterschappen, Kadaster, geo-informatie onderzoekers en softwareleveranciers. De totale 
cursusduur bedraagt 10 dagdelen en wordt gegeven op 8 september, 15 september, 22 
september, 29 september en 6 oktober. Onderdelen worden gegeven door experts met 
praktijkervaring. De kosten bedragen € 2.195,--. Het is ook mogelijk alleen deel A of deel 
B te volgen. De kosten bedragen dan € 1.095,-- respectievelijk € 1.495,--. Bij voldoende 
belangstelling wordt de cursus herhaald.

Wie interesse heeft kan contact opnemen met Elfriede Fendel via e.m.fendel@tudelft.
nl o.v.v. INSPIRE. Het programma en inschrijfformulier worden u dan via e-mail 
toegezonden.

Nederlandse INSPIRE cursus

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

Onderwijs

Indrukwekkend resultaat voor de minor 3D Virtual Earth!
Snel, makkelijk en toegankelijk hoogtedata via de nieuwe webapplicatie die studenten 

van de minor 3D Virtual Earth in het kader van hun eindproject hebben ontwikkeld. 
Michiel Degen, Ravi Peters and Brett Rijnders hebben een nieuw systeem ontwikkeld 

om de toegankelijk- en hanteerbaarheid van de AHN2 dataset te verbeteren (Actueel 
Hoogtebestand Nederland--- hoogtegegevens over heel Nederland). De studenten heb-
ben allemaal een andere achtergrond, Lucht- en Ruimtevaart, Technische Bestuurskunde 
en Elektrotechniek. In dit minorproject hebben ze hun wisselende disciplines en kennis 
gecombineerd. De ontwikkelde applicatie is in maart in bijzijn van TU-staf en twee afge-
vaardigden van Rijkswaterstaat gepresenteerd.

In plaats van de verschillende tegels (op de kaart) 
apart aan te vragen, kan het prototype van de studenten, 
Velas3D, gebruikt worden om naadloze datasets te down-
loaden. Hierdoor neemt het gebruiksgemak voor externe 
partijen sterk toe. Deze hoogtedata, bestaande uit grote, 
nauwkeurige LiDAR puntenwolken, kunnen vervolgens 
gebruikt worden voor visualisatie van bijvoorbeeld open-

bare gebouwen, voor evacuatieplannen bij overstroming, voor het controleren van verschui-
vingen bij aardbevingen, voor kustonderzoek of het volgen van de Waddeneilanden, etc. 

’Resultaten minor 3D Virtual Earth zijn indrukwekkend te noemen’

Volgens Ingrid Alkemade van Actueel Hoogtebestand Nederland (samenwerking van 
Rijkswaterstaat en de waterschappen) is dit een bijzonder resultaat. “Door het combineren 
van ICT en geo-informatie hebben de studenten een waardevol instrument gemaakt om 
onze data te ontsluiten. De combinatie van ICT en geo-informatie zou nog veel vaker moe-
ten worden gemaakt, zoals al gedaan wordt in de MSc Geomatics. Het is daarnaast opval-
lend, dat de TU Delft onze database heeft verbeterd, vanwege hun eigen ervaringen met 
deze database.”

Details over het gebruik van het prototype zijn hier te vinden: http://3dve.tudelft.nl/
velas3d.html

Meer informatie is op te vragen bij de coördinatoren van de minor: Hugo Ledoux 
h.ledoux@tudelft.nl of Gerwin de Haan g.dehaan@tudelft.nl 

Na een eerste succesvol jaar in 2009 gaat de TU Delft minor 3D Virtual Earth ook in 
september 2010 weer van start. Het is een interfacultair en multidisciplinair programma 
dat verzorgd wordt door de Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica, de Facul-
teit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek, de Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschap-
pen, de Faculteit Techniek, Bestuur en Management en de Faculteit Bouwkunde. Voor 
meer informatie zie http://3dve.tudelft.nl/index.html

Geomatics diploma’s uitgereikt
Op 19 februari 2010 hebben Koen Duijnmayer (cum laude) 

en Boudewijn Possel tijdens de afstudeerplechtigheid hun MSc 
diploma in ontvangst mogen nemen.

Koen studeerde af op het onderwerp ‘Sediment 
characterization by geo-acoustic inversion of marine seismic 
data received on a towed hydrophone array’, terwijl Boudewijn 
zich richtte op ‘Automatic detection of buried channel deposits using high resolution laser 
altimetry data (FLI-MAP)’. Beide scripties kunnen gedownload worden via  
http://www.library.tudelft.nl/ws/index.htm?language=NL
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citeren Wilko met deze eervolle 

benoeming.
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Nederlandse INSPIRE cursus,  

onderwijsnieuwtjes en  

benoeming Wilko Quak tot editor  

INSPIRE Werkgroep Landgebruik.

Zoals in de vorige nieuwsbrief reeds aangekondigd, verzorgt de Sectie GIS Technologie 
o.l.v. Peter van Oosterom een INSPIRE cursus. De docenten hebben allemaal directe 
INSPIRE-ervaring: Marian de Vries (EU HUMBOLDT project, cross-border data 
harmonisatie), Wilko Quak (editor van de Thematic Working Group Land Use en zeer 
ervaren in NEN3610/IMxx) en Peter van Oosterom (lid van het Drafting Team Data 
Specifications van INSPIRE en van de Thematic Working Group Cadastral Parcels en ISO 
19152, Land Administration Domain Model (LADM)). De cursus bestaat uit:

A. een introductiedeel (2 dagen), waarbij ingegaan wordt op:
1. Overzicht van het INSPIRE raamwerk (Peter van Oosterom);
2. INSPIRE conforme services (Marian de Vries);
3. INSPIRE data thema’s Annex I/II/III en dataspecificatiemethodiek (Peter van 

Oosterom);
4. Data policy/licenties en monitoring (Bastiaan van Loenen).

B. een ‘in-depth’ deel (3 dagen), waarin aandacht besteed wordt aan:
1. INSPIRE generiek conceptueel model, incl. ISO19xxx (Wilko Quak);
2. In detail dataspecificaties in Annex I (Peter van Oosterom);
3. Standaardisatieproces Annex II/III en relatie met NEN3610/IMxx (Wilko Quak);
4. Transformeren van gegevens naar een INSPIRE conform model (Marian de Vries);
5. Software tools voor realisatie INSPIRE;
6. INSPIRE best parctices, EuroSDR ervaring (Jantien Stoter).

Deze cursus is bedoeld voor medewerkers van de rijksoverheid, provincies, gemeenten, 
waterschappen, Kadaster, geo-informatie onderzoekers en softwareleveranciers. De totale 
cursusduur bedraagt 10 dagdelen en wordt gegeven op 8 september, 15 september, 22 
september, 29 september en 6 oktober. Onderdelen worden gegeven door experts met 
praktijkervaring. De kosten bedragen € 2.195,--. Het is ook mogelijk alleen deel A of deel 
B te volgen. De kosten bedragen dan € 1.095,-- respectievelijk € 1.495,--. Bij voldoende 
belangstelling wordt de cursus herhaald.

Wie interesse heeft kan contact opnemen met Elfriede Fendel via e.m.fendel@tudelft.
nl o.v.v. INSPIRE. Het programma en inschrijfformulier worden u dan via e-mail 
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en Elektrotechniek. In dit minorproject hebben ze hun wisselende disciplines en kennis 
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Velas3D, gebruikt worden om naadloze datasets te down-
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vingen bij aardbevingen, voor kustonderzoek of het volgen van de Waddeneilanden, etc. 

’Resultaten minor 3D Virtual Earth zijn indrukwekkend te noemen’

Volgens Ingrid Alkemade van Actueel Hoogtebestand Nederland (samenwerking van 
Rijkswaterstaat en de waterschappen) is dit een bijzonder resultaat. “Door het combineren 
van ICT en geo-informatie hebben de studenten een waardevol instrument gemaakt om 
onze data te ontsluiten. De combinatie van ICT en geo-informatie zou nog veel vaker moe-
ten worden gemaakt, zoals al gedaan wordt in de MSc Geomatics. Het is daarnaast opval-
lend, dat de TU Delft onze database heeft verbeterd, vanwege hun eigen ervaringen met 
deze database.”

Details over het gebruik van het prototype zijn hier te vinden: http://3dve.tudelft.nl/
velas3d.html

Meer informatie is op te vragen bij de coördinatoren van de minor: Hugo Ledoux 
h.ledoux@tudelft.nl of Gerwin de Haan g.dehaan@tudelft.nl 

Na een eerste succesvol jaar in 2009 gaat de TU Delft minor 3D Virtual Earth ook in 
september 2010 weer van start. Het is een interfacultair en multidisciplinair programma 
dat verzorgd wordt door de Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica, de Facul-
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en Boudewijn Possel tijdens de afstudeerplechtigheid hun MSc 
diploma in ontvangst mogen nemen.

Koen studeerde af op het onderwerp ‘Sediment 
characterization by geo-acoustic inversion of marine seismic 
data received on a towed hydrophone array’, terwijl Boudewijn 
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18  | Vi MaTRIx tweede kwartaal 2010

‘Laat u inspireren 
door de 

Nederlandse 
INSPIRE cursus’



Elfriede Fenndel

302

18  | Vi matrix derde kwartaal 2010

ISPRS

Sisi Zlatanova is al zes jaar voorzitter 

van de ISPRS Working Group 

IV/8 3D Spatial Data Integration 

for Disaster Management and 

Environmental Monitoring. Maar 

daartoe beperken haar activiteiten zich 

niet. Zo is zij co-editor van het door de 

Joint Board of Geospatial Information 

Societies en de United Nations Office 

for Outer Space Affairs gepubliceerde 

boek ‘Geoinformation for Disaster 

and Risk Management: Examples and 

Best Practices’, dat op 2 juli tijdens de 

viering van het eeuwfeest van de ISPRS 

werd gepresenteerd. De happening 

werd bijgewoond door een selecte 

groep van diplomaten, bestuurders 

en wetenschappers. Een kopie van 

het boek kan gedownload worden via 

http://www.fig.net/jbgis/publications/

index.htm

Daarnaast is Sisi recentelijk 

toegetreden tot het docentencorps van 

het International Summer Student 

Seminar ‘Geoinformation and Disaster 

Management’. Het eerstvolgende 

seminar wordt door de ISPRS i.s.m. 

de Siberian State Academy of Geodesy 

van 21 tot 25 september 2010 in 

Novosibirsk georganiseerd. Zie http://

ssga.ru/main/3s_2010_international_

summer_student_seminar_.html. In 

2011 wordt dit seminar in Wuhan 

gehouden en in 2012 in Moskou.

Derde kwartaal 2010
met in deze editie: mSc afstudeeronderzoeken op het 

gebied van GiS-technologie afgerond, nieuwe FiG 3D 

Kadaster Werkgroep van start gegaan en de banden 

met de international Society of Photogrammetry and 

remote Sensing worden verder aangehaald. 

Afgestudeerd!
De afgelopen periode zijn er weer verschillende MSc afstudeeronderzoeken afgerond op het gebied van de GIS tech-

nologie. Voor de MSc GIMA (Geographical Information Management and Applications, de gezamenlijke opleiding 
van de UU, WUR, UT/ITC en de TUD) waren dit Bregje Brugman en John Schaap met de scripties ‘3D topological 
structure management within a DBMS validating a topological volume’ en ‘Towards a 3D geo-data model to support 

pedestrian routing in 
multimodal public trans-
port travel advices’. 

Voor de MSc Geo-
matics waren dit Filip 
Biljecki en Ken Arroyo 
Ohori met de scripties 
‘Automatic segmenta-
tion and classification 
of movement trajecto-
ries for transportation 
modes’ en ‘Validation 
and automatic repair of 
planar partitions using 
a constrained triangula-
tion’. 

Alle scripties zijn als 
pdf beschikbaar op www.
gdmc.nl/publications 
onder het kopje ‘Master’s 

theses 2010’. Zoals uit de titels blijkt is het scala aan onderwerpen zeer divers: generieke 3D topologische structuren 
voor volumeobjecten binnen een database management systeem, een specifiek 3D model ter ondersteuning van de 
voetgangers routeplanning in de context van overstappen bij multimodaal openbaar vervoer, het automatisch classifi-
ceren naar vervoerstypen van geregistreerde (GPS en andere) trajecten, en het valideren en corrigeren van een planaire 
partitie door gebruik te maken van triangulatie met verplichte input edges (‘constraints’). 

Er is binnen de afstudeerprojecten veel origineel onderzoek verricht en de planning is dan ook, dat er op basis van 
de scripties wetenschappelijke artikelen worden geproduceerd door de afstudeerders en hun begeleiders.

Opleidingen
Ander kort maar goed nieuws uit Delft: 

• De INSPIRE-cursus zal in maart 2011 weer worden aangeboden; zie www.gdmc.nl/inspire.

• De nieuwe TUD-brede minor 3D Virtual Earth zal dit semester voor de tweede keer plaatsvinden; zie www.3dve.nl.

Onderwijs

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

FIG working group 3D Cadastres

Tijdens het FIG Congres 2010 in Sydney is besloten om een nieuwe 3D-kadaster werk-
groep voor de periode 2010-2014 op te richten. Dit is een gezamenlijke activiteit van de 
commissies 3 (Spatial Information Management) en 7 (Cadastre and Land Management). 
Het afgelopen decennium is er steeds meer internationale belangstelling voor het onder-
werp 3D kadaster ontstaan. De start daarvan was een internationale workshop, die in 
2001 in Delft werd georganiseerd. Naast de verschillende onderzoeksactiviteiten, zoals het 
promotieonderzoek van Jantien Stoter, zijn er in de praktijk van de Kadasterorganisaties 
in de verschillende landen ook ontwikkelingen geweest om betere 3D ondersteuning te 
bieden.

De toenemende complexiteit van dicht bebouwde gebieden en infrastructuren vragen 
om een betrouwbare en inzichtelijke registratie van de juridische toestand (wat maar 
beperkt te realiseren is op basis van het bestaande 2D kadaster). Ondanks alle onderzoe-
ken en ontwikkelingen, is er nog geen enkel land in de wereld dat een echt 3D kadaster 
heeft, want de functionaliteit is altijd in één of meer aspecten (te) beperkt: alleen volume-

percelen in de openbaar registers en niet op 
de kadastrale kaart, alleen te gebruiken voor 
de juridische status van specifieke objecten 
(gebouwen, kabels en leidingen) en vaak ad-
hoc semi-3D oplossingen (bijv. beperkt tot 
lagen).

De FIG 3D Kadaster Werkgroep wil hier de komende vier jaar verandering in brengen 
door ervaringen te delen en samen te werken aan oplossingen. Vraagstukken waaraan 
gewerkt wordt:
1. Welke soorten 3D kadastrale objecten zouden geregistreerd moeten worden? Moeten 

deze altijd aan fysieke constructies te relateren zijn? 
2. Moeten (ondergrondse) infrastructuurobjecten, zoals lange tunnels en pijpleidingen, 

gesplitst worden op basis van de oppervlaktepercelen of als één kadastraal object gezien 
worden?

3. Moet voor representatie en initiële registratie van een object, de juridische 3D ruimte 
beschreven worden met absolute coördinaten in een 3D referentiesysteem of worden 
gespecificeerd via verwijzingen naar bestaande (topografische) objecten?

4. Hoe 3D kadastrale objecten te modelleren, en wat is de rol van standaarden (zoals ISO 
LADM) hierbij?

5. Hoe past een 3D Kadaster in de geo-informatie infrastructuur (GII)? De GII biedt de 
mogelijkheid om de 3D juridische objecten te combineren met registraties van (3D) 
fysieke objecten.

6. Hoe de bruikbaarheid van een 3D Kadaster te realiseren via geschikte interactietechnie-
ken met de gebruikers? Specifieke 3D GUI’s (met als inspiratie populaire interfaces als 
Google Earth en Bing Maps) worden onderzocht.

De werkgroep, onder voorzitterschap van Peter van Oosterom omvat ook het onderzoek 
naar (software)tools en het delen van ervaringen hiermee. 

Een tweede internationale workshop is gepland in november 2011, 10 jaar na de eer-
ste workshop. Daarnaast is het de bedoeling om tijdens de FIG bijeenkomsten (working 
weeks en congres) ook specifieke sessies rondom het thema 3D kadaster te organiseren. De 
informatie wordt uitgewisseld via de website www.gdmc.nl/3DCadastres.

‘In internationaal verband gezamenlijk op weg naar een echt 3D Kadaster’

Bron: MSc GIMA Thesis van John Schaap

Basiselementen van het voetgangersmodel.
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Sisi Zlatanova is al zes jaar voorzitter 
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IV/8 3D Spatial Data Integration 
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met de international Society of Photogrammetry and 
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Afgestudeerd!
De afgelopen periode zijn er weer verschillende MSc afstudeeronderzoeken afgerond op het gebied van de GIS tech-

nologie. Voor de MSc GIMA (Geographical Information Management and Applications, de gezamenlijke opleiding 
van de UU, WUR, UT/ITC en de TUD) waren dit Bregje Brugman en John Schaap met de scripties ‘3D topological 
structure management within a DBMS validating a topological volume’ en ‘Towards a 3D geo-data model to support 

pedestrian routing in 
multimodal public trans-
port travel advices’. 

Voor de MSc Geo-
matics waren dit Filip 
Biljecki en Ken Arroyo 
Ohori met de scripties 
‘Automatic segmenta-
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of movement trajecto-
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and automatic repair of 
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tion’. 
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voor volumeobjecten binnen een database management systeem, een specifiek 3D model ter ondersteuning van de 
voetgangers routeplanning in de context van overstappen bij multimodaal openbaar vervoer, het automatisch classifi-
ceren naar vervoerstypen van geregistreerde (GPS en andere) trajecten, en het valideren en corrigeren van een planaire 
partitie door gebruik te maken van triangulatie met verplichte input edges (‘constraints’). 

Er is binnen de afstudeerprojecten veel origineel onderzoek verricht en de planning is dan ook, dat er op basis van 
de scripties wetenschappelijke artikelen worden geproduceerd door de afstudeerders en hun begeleiders.

Opleidingen
Ander kort maar goed nieuws uit Delft: 

• De INSPIRE-cursus zal in maart 2011 weer worden aangeboden; zie www.gdmc.nl/inspire.

• De nieuwe TUD-brede minor 3D Virtual Earth zal dit semester voor de tweede keer plaatsvinden; zie www.3dve.nl.

Onderwijs
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tel. 015-278 4548, e-mail e.m.fendel@tudelft.nl
www.gdmc.nl
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groep voor de periode 2010-2014 op te richten. Dit is een gezamenlijke activiteit van de 
commissies 3 (Spatial Information Management) en 7 (Cadastre and Land Management). 
Het afgelopen decennium is er steeds meer internationale belangstelling voor het onder-
werp 3D kadaster ontstaan. De start daarvan was een internationale workshop, die in 
2001 in Delft werd georganiseerd. Naast de verschillende onderzoeksactiviteiten, zoals het 
promotieonderzoek van Jantien Stoter, zijn er in de praktijk van de Kadasterorganisaties 
in de verschillende landen ook ontwikkelingen geweest om betere 3D ondersteuning te 
bieden.

De toenemende complexiteit van dicht bebouwde gebieden en infrastructuren vragen 
om een betrouwbare en inzichtelijke registratie van de juridische toestand (wat maar 
beperkt te realiseren is op basis van het bestaande 2D kadaster). Ondanks alle onderzoe-
ken en ontwikkelingen, is er nog geen enkel land in de wereld dat een echt 3D kadaster 
heeft, want de functionaliteit is altijd in één of meer aspecten (te) beperkt: alleen volume-

percelen in de openbaar registers en niet op 
de kadastrale kaart, alleen te gebruiken voor 
de juridische status van specifieke objecten 
(gebouwen, kabels en leidingen) en vaak ad-
hoc semi-3D oplossingen (bijv. beperkt tot 
lagen).

De FIG 3D Kadaster Werkgroep wil hier de komende vier jaar verandering in brengen 
door ervaringen te delen en samen te werken aan oplossingen. Vraagstukken waaraan 
gewerkt wordt:
1. Welke soorten 3D kadastrale objecten zouden geregistreerd moeten worden? Moeten 

deze altijd aan fysieke constructies te relateren zijn? 
2. Moeten (ondergrondse) infrastructuurobjecten, zoals lange tunnels en pijpleidingen, 

gesplitst worden op basis van de oppervlaktepercelen of als één kadastraal object gezien 
worden?

3. Moet voor representatie en initiële registratie van een object, de juridische 3D ruimte 
beschreven worden met absolute coördinaten in een 3D referentiesysteem of worden 
gespecificeerd via verwijzingen naar bestaande (topografische) objecten?

4. Hoe 3D kadastrale objecten te modelleren, en wat is de rol van standaarden (zoals ISO 
LADM) hierbij?

5. Hoe past een 3D Kadaster in de geo-informatie infrastructuur (GII)? De GII biedt de 
mogelijkheid om de 3D juridische objecten te combineren met registraties van (3D) 
fysieke objecten.

6. Hoe de bruikbaarheid van een 3D Kadaster te realiseren via geschikte interactietechnie-
ken met de gebruikers? Specifieke 3D GUI’s (met als inspiratie populaire interfaces als 
Google Earth en Bing Maps) worden onderzocht.

De werkgroep, onder voorzitterschap van Peter van Oosterom omvat ook het onderzoek 
naar (software)tools en het delen van ervaringen hiermee. 

Een tweede internationale workshop is gepland in november 2011, 10 jaar na de eer-
ste workshop. Daarnaast is het de bedoeling om tijdens de FIG bijeenkomsten (working 
weeks en congres) ook specifieke sessies rondom het thema 3D kadaster te organiseren. De 
informatie wordt uitgewisseld via de website www.gdmc.nl/3DCadastres.

‘In internationaal verband gezamenlijk op weg naar een echt 3D Kadaster’

Bron: MSc GIMA Thesis van John Schaap
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Nederlandse INSPIRE 
cursus

Zoals in de vorige nieuwsbrief 
reeds aangekondigd, verzorgt 
de Sectie GIS technologie o.l.v. 
Peter van Oosterom opnieuw een 
INSPIRE cursus. De docenten 
hebben allemaal directe INSPIRE 
ervaring.

‘Laat u inspireren door de 
Nederlandse INSPIRE cursus’

De cursus bestaat uit:
A. een introductiedeel (2 dagen), 
waarbij ingegaan wordt op:
1. Overzicht van het INSPIRE 

raamwerk (Peter van Ooster-
om);

2. INSPIRE conforme services 
(Marian de Vries);

3. INSPIRE data thema’s Annex I/
II/III en dataspecificatiemetho-
diek (Peter van Oosterom);

4. Toegankelijkheidsbeleid, licen-
ties en monitoring (Bastiaan 
van Loenen).

B. een ‘in-depth’ deel (3 dagen), 
waarin aandacht besteed wordt 
aan:
1. INSPIRE generiek conceptueel 

model, incl. ISO19xxx (Wilko 
Quak);

2. In detail dataspecificaties in 
Annex I (Peter van Oosterom);

3. Standaardisatieproces Annex II/
III en relatie met NEN3610/
IMxx (Wilko Quak);

4. Transformeren van gegevens 
naar een INSPIRE conform 
model (Marian de Vries);

5. Software tools voor realisatie 
INSPIRE (Hugo Ledoux);

6. INSPIRE best practices, Euro-
SDR ervaring (Jantien Stoter).

Voor detailinformatie zie 
www.gdmc.nl onder events.

Vierde kwartaal 2010
Met in deze editie: 

de Sectie GIS-t werkt aan de inrichting van het testbed 

voor de 3D pilot, Nederlandse INSPIRE cursus wordt 

in maart 2011 opnieuw gegeven, Kerstwens 2010 

en onze felicitaties voor Jantien Stoter, Bastiaan van 

Loenen en Theo Tijssen.

In opdracht van het Kadaster, Geonovum, de Nederlandse Commissie voor Geodesie en het (huidige) Ministerie 
van Infrastructuur en Milieu is de Sectie GIS-t belast met de inrichting van de testbedomgeving van de 3D Pilot (voor 
meer informatie, zie Vi Matrix 131).

In de 3D pilot zijn vier werkgroepen actief: rond 3D aanbod; rond 3D standaarden en uitwisseling (CityGML); 
rond het 3D testbed; en rond de vraagkant en toepassingen. De inrichting van het testbed heeft natuurlijk belangrijke 

relaties met de  activiteiten van de andere drie werkgroepen. Het 
doel van het testbed is ten eerste om een omgeving te bieden waarin 
3D geo-informatie gedeeld kan worden met de betrokken partijen 
(en zelfs daarbuiten). Ten tweede moet er een voorbeeld komen van 
hoe een basisvoorziening voor 3D geo-informatie en de bijbeho-
rende 3D beheeromgeving eruit kunnen zien.

Er zijn vele smaken van 3D data: variërend van meer ruwe 
(oblique foto’s, cyclomedia beelden, puntenwolken) tot meer geïn-
terpreteerde data (geclassificeerde objecten). Als model en uitwis-
selingsformaat wordt uitgegaan van CityGML. In de eerste fase zijn 

de afbakening en specificatie van het testbed gerealiseerd, waarbij antwoord gegeven is op de volgende vragen:
- Hoe van conceptueel model naar fysiek model te gaan en welk fysiek model te kiezen.
- Welke vormen van aanleveren 3D CityGML.
- Welke vormen van ontsluiting in een geoweb-omgeving (CityGML+WFS, KML, alternatieven).
- Welke database ondersteuning; waaronder Oracle gezien de beschikbare CityGML implementatie en de toegezegde 

support van Oracle voor de 3D pilot.
- Welke aansluiting op commerciële GIS-systemen (ESRI, Intergraph, Bentley Systems, etc.) voor uitwisseling van en 

naar CityGML.
- Welke CityGML loader tools (3DCityDB, Safe FME, Snowflake Go Loader).
- Welke extensies van CityGML zijn het meest relevant voor de 3D pilot.
- Welke web/geoserver is het meest geschikt voor het leveren van WFS+CityGML
- Welke vormen van validatie worden qua inhoud aangeboden (tegen schema, per 3D object: gesloten, geen intersec-

ties, etc., als geheel; buurobjecten overlappen niet).
- Welke aanpak voor updates te volgen, verbeterde proef datasets gedurende pilot (wel/niet historie bewaren, versies 

van eenzelfde object, etc.).
- Hoe vindt de interactie met de andere activiteiten plaats.

Vanaf juli wordt gewerkt aan de bouw en het beheer van het testbed. Voor de hard- en software infrastructuur wordt 
gebruik gemaakt van de beschikbare faciliteiten van het GDMC in samenwerking met infrastructuur bij de deelne-
mers van de 3D pilot. Het testbed zal worden opgebouwd en beheerd door een team onder leiding van Edward Ver-
bree. Tot leden van dit team behoren verder: Sisi Zlatanova, Theo Tijssen, Marian de Vries, Wilko Quak en Peter van 
Oosterom.
Voor meer info zie ook www.gdmc.nl onder 3D Pilot.

De 3D pilot en het testbed

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

Onze felicitaties

In oktober werd dr. Jantien Stoter blij verrast – en daarmee 
na tuur lijk ook de Sectie GIS-t van het Onderzoeksinstituut OTB – 
met de mededeling dat haar Vidi-aanvraag op het terrein van het 
modelleren van geografische informatie in 5D door NWO gehono-
reerd is. Dit is de eerste Vidi-subsidie die op het geo-informatie-  
vakgebied wordt toegekend en ook de eerste voor het Onder-
zoeksinstituut OTB. Voor meer informatie over dit thema zie 
het interview met prof. Peter van Oosterom ‘TU Delft moet op 
DBMS-gebied met 5D de beste universiteit ter wereld worden’ op 
pagina 24 en het daarin geplaatste kader. 

En dan volgt er nog meer goed nieuws, waarmee geo-informatie 
minnend Nederland op de kaart wordt gezet. Tijdens het GIN 
Symposium ‘De Geo-informatie buiten zetten’ heeft dr.ir. Bas-
tiaan van Loenen de Prof. J.M. Tienstra Onderzoeksprijs 2010 in 
ontvangst mogen nemen. Bastiaan is werkzaam bij de Sectie Geo-
informatie en Grondbeleid van het Onderzoeksinstituut OTB van 
de TU Delft. Bastiaan, namens alle collega’s van de Sectie GIS-t: 
proficiat!

En ja alle goede dingen bestaan uit drie. Op 15 december jl. 
was drs. TheoTijssen, onze computerdeskundige bij uitstek, 25 
jaar in dienst bij de TU Delft. Tijdens het evenement ‘Spatial and 
IT aligned’, georganiseerd door Oracle Nederland en de Oracle 
Gebruikersclub Holland op 25 november in Utrecht, is Theo in 
het zonnetje gezet.
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Nederlandse INSPIRE 
cursus

Zoals in de vorige nieuwsbrief 
reeds aangekondigd, verzorgt 
de Sectie GIS technologie o.l.v. 
Peter van Oosterom opnieuw een 
INSPIRE cursus. De docenten 
hebben allemaal directe INSPIRE 
ervaring.

‘Laat u inspireren door de 
Nederlandse INSPIRE cursus’

De cursus bestaat uit:
A. een introductiedeel (2 dagen), 
waarbij ingegaan wordt op:
1. Overzicht van het INSPIRE 

raamwerk (Peter van Ooster-
om);

2. INSPIRE conforme services 
(Marian de Vries);

3. INSPIRE data thema’s Annex I/
II/III en dataspecificatiemetho-
diek (Peter van Oosterom);

4. Toegankelijkheidsbeleid, licen-
ties en monitoring (Bastiaan 
van Loenen).

B. een ‘in-depth’ deel (3 dagen), 
waarin aandacht besteed wordt 
aan:
1. INSPIRE generiek conceptueel 

model, incl. ISO19xxx (Wilko 
Quak);

2. In detail dataspecificaties in 
Annex I (Peter van Oosterom);

3. Standaardisatieproces Annex II/
III en relatie met NEN3610/
IMxx (Wilko Quak);

4. Transformeren van gegevens 
naar een INSPIRE conform 
model (Marian de Vries);

5. Software tools voor realisatie 
INSPIRE (Hugo Ledoux);

6. INSPIRE best practices, Euro-
SDR ervaring (Jantien Stoter).

Voor detailinformatie zie 
www.gdmc.nl onder events.

Vierde kwartaal 2010
Met in deze editie: 

de Sectie GIS-t werkt aan de inrichting van het testbed 

voor de 3D pilot, Nederlandse INSPIRE cursus wordt 

in maart 2011 opnieuw gegeven, Kerstwens 2010 

en onze felicitaties voor Jantien Stoter, Bastiaan van 

Loenen en Theo Tijssen.

In opdracht van het Kadaster, Geonovum, de Nederlandse Commissie voor Geodesie en het (huidige) Ministerie 
van Infrastructuur en Milieu is de Sectie GIS-t belast met de inrichting van de testbedomgeving van de 3D Pilot (voor 
meer informatie, zie Vi Matrix 131).

In de 3D pilot zijn vier werkgroepen actief: rond 3D aanbod; rond 3D standaarden en uitwisseling (CityGML); 
rond het 3D testbed; en rond de vraagkant en toepassingen. De inrichting van het testbed heeft natuurlijk belangrijke 

relaties met de  activiteiten van de andere drie werkgroepen. Het 
doel van het testbed is ten eerste om een omgeving te bieden waarin 
3D geo-informatie gedeeld kan worden met de betrokken partijen 
(en zelfs daarbuiten). Ten tweede moet er een voorbeeld komen van 
hoe een basisvoorziening voor 3D geo-informatie en de bijbeho-
rende 3D beheeromgeving eruit kunnen zien.

Er zijn vele smaken van 3D data: variërend van meer ruwe 
(oblique foto’s, cyclomedia beelden, puntenwolken) tot meer geïn-
terpreteerde data (geclassificeerde objecten). Als model en uitwis-
selingsformaat wordt uitgegaan van CityGML. In de eerste fase zijn 

de afbakening en specificatie van het testbed gerealiseerd, waarbij antwoord gegeven is op de volgende vragen:
- Hoe van conceptueel model naar fysiek model te gaan en welk fysiek model te kiezen.
- Welke vormen van aanleveren 3D CityGML.
- Welke vormen van ontsluiting in een geoweb-omgeving (CityGML+WFS, KML, alternatieven).
- Welke database ondersteuning; waaronder Oracle gezien de beschikbare CityGML implementatie en de toegezegde 

support van Oracle voor de 3D pilot.
- Welke aansluiting op commerciële GIS-systemen (ESRI, Intergraph, Bentley Systems, etc.) voor uitwisseling van en 

naar CityGML.
- Welke CityGML loader tools (3DCityDB, Safe FME, Snowflake Go Loader).
- Welke extensies van CityGML zijn het meest relevant voor de 3D pilot.
- Welke web/geoserver is het meest geschikt voor het leveren van WFS+CityGML
- Welke vormen van validatie worden qua inhoud aangeboden (tegen schema, per 3D object: gesloten, geen intersec-

ties, etc., als geheel; buurobjecten overlappen niet).
- Welke aanpak voor updates te volgen, verbeterde proef datasets gedurende pilot (wel/niet historie bewaren, versies 

van eenzelfde object, etc.).
- Hoe vindt de interactie met de andere activiteiten plaats.

Vanaf juli wordt gewerkt aan de bouw en het beheer van het testbed. Voor de hard- en software infrastructuur wordt 
gebruik gemaakt van de beschikbare faciliteiten van het GDMC in samenwerking met infrastructuur bij de deelne-
mers van de 3D pilot. Het testbed zal worden opgebouwd en beheerd door een team onder leiding van Edward Ver-
bree. Tot leden van dit team behoren verder: Sisi Zlatanova, Theo Tijssen, Marian de Vries, Wilko Quak en Peter van 
Oosterom.
Voor meer info zie ook www.gdmc.nl onder 3D Pilot.

De 3D pilot en het testbed

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

Onze felicitaties

In oktober werd dr. Jantien Stoter blij verrast – en daarmee 
na tuur lijk ook de Sectie GIS-t van het Onderzoeksinstituut OTB – 
met de mededeling dat haar Vidi-aanvraag op het terrein van het 
modelleren van geografische informatie in 5D door NWO gehono-
reerd is. Dit is de eerste Vidi-subsidie die op het geo-informatie-  
vakgebied wordt toegekend en ook de eerste voor het Onder-
zoeksinstituut OTB. Voor meer informatie over dit thema zie 
het interview met prof. Peter van Oosterom ‘TU Delft moet op 
DBMS-gebied met 5D de beste universiteit ter wereld worden’ op 
pagina 24 en het daarin geplaatste kader. 

En dan volgt er nog meer goed nieuws, waarmee geo-informatie 
minnend Nederland op de kaart wordt gezet. Tijdens het GIN 
Symposium ‘De Geo-informatie buiten zetten’ heeft dr.ir. Bas-
tiaan van Loenen de Prof. J.M. Tienstra Onderzoeksprijs 2010 in 
ontvangst mogen nemen. Bastiaan is werkzaam bij de Sectie Geo-
informatie en Grondbeleid van het Onderzoeksinstituut OTB van 
de TU Delft. Bastiaan, namens alle collega’s van de Sectie GIS-t: 
proficiat!

En ja alle goede dingen bestaan uit drie. Op 15 december jl. 
was drs. TheoTijssen, onze computerdeskundige bij uitstek, 25 
jaar in dienst bij de TU Delft. Tijdens het evenement ‘Spatial and 
IT aligned’, georganiseerd door Oracle Nederland en de Oracle 
Gebruikersclub Holland op 25 november in Utrecht, is Theo in 
het zonnetje gezet.

28  | Vi MaTRIx vierde kwartaal 2010
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2011 GeoInside 
(voorheen VI 
Matrix)
Nieuwsbrieven 

Geo-Database Management Center 
(GDMC)

- GeoInside nr. 1 (VI Matrix 133), jaargang 1, nummer 1, 2011, 2 p.
- GeoInside nr. 2 (VI Matrix 134), jaargang 1, nummer 2, 2011, 2 p.
- GeoInside nr. 3 (VI Matrix 135), jaargang 1, nummer 3, 2011, 2 p.
- GeoInside nr. 4 (VI Matrix 136), jaargang 1, nummer 4, 2011, 2 p.
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Even voorstellen

Shen Ying
Shen Ying verblijft 
als gastonderzoeker 

een jaar bij de Sectie 
GIS-technologie van 

het OTB. Hij behaalde 
zijn BSc-diploma 

Cartografie in 1999 
aan de Wuhan Technical University of 

Surveying and Mapping en zijn MSc 
diploma Cartografie aan de Wuhan 

University in 2002. In 2005 promo-
veerde hij aan de Wuhan University 

of het onderwerp Cartografie en GIS. 
Daarna was hij tot zijn komst naar 

Nederland als UHD’er aan de Wuhan 
University verbonden. Zijn onder-

zoeksinteresses liggen op het terrein 
van het detecteren van veranderingen, 

het incrementeel up-to-date maken 
en het generaliseren in multi-schaal 
geo-databases, 3D GIS en kadaster, 

terreinmodellering en zichtbaarheids-
analyse, alsmede voertuignavigatie-

systemen. In Delft gaat hij vooral 
werken aan 3D Kadaster onderzoek 

en zijn eerste presentatie is te zien op 
de GISt Wiki (te bereiken via www.

gdmc.nl)

Liu Liu
Liu Liu is promo-

vendus bij het Onder-
zoeksinstituut OTB 

en voert zijn promo-
tieonderzoek uit bij de 
Sectie GIS-technologie 
tot 2014. Hij behaalde 

zijn BSC diploma aan de Tongji Uni-
versity en zijn MSc diploma GIS bij 

de Beijing Normal University in 2010. 
Op dit moment concentreert zijn 

onderzoek zich vooral op het ontwik-
kelen van een nieuwe ‘indoor’ naviga-

tieaanpak voor hulpverleners tijdens 
noodsituaties. Die zal bestaan uit een 
3D navigatiemodel en bijbehorende 

‘indoor’ navigatie-algoritmen.

Eerste kwartaal 2011
Met in deze editie: 

Minor 3D Virtual Earth;
 

Nieuws uit de Sectie GIS-t; 

Even voorstellen

Voor het tweede opeenvolgende jaar heeft de Minor 3D Virtual Earth van de 
TU Delft studenten van verschillende faculteiten met belangstelling voor 3D geo-
informatie, webtechnologie en visualisatie weten te trekken. Het doel van de minor 
is de drie kernonderwerpen samen te brengen in een geïntegreerde en toegankelijke 
geo-oplossing. Voor het afsluitende project van de minor kregen de studenten in drie 
groepen de opdracht hun eigen ‘3D Earth’ (deel)applicatie te bouwen en de resultaten 
zijn indrukwekkend te noemen. De eerste groep heeft gewerkt aan een 3D webgeba-
seerde viewer voor het verkennen van massieve puntenwolken, zoals het AHN2 gege-
vensbestand. Dankzij hun applicatie is het mogelijk een schuin aanzicht op het model 
te krijgen en zelfs direct animaties van een zeker gebouw of gebied te genereren.

Minor 3D Virtual Earth

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

Nieuws uit de Sectie GIS-t

INSPIRE in-company cursus bij RWS zeer geslaagd
Gezien de enorme belangstelling bij Rijkswaterstaat (RWS), al met al meer dan 90 

aanmeldingen, is er afgelopen najaar een in-company variant van de INSPIRE-cursus ver-
zorgd op locatie. Na overleg met de coördinator aan de kant van RWS, Wim de Haas, is 
de cursus op maat gesneden. Deze eerste incompany cursus is zeer geslaagd is verlopen. 

Al met al op vier cursusdagen (twee maal INSPIRE-basiscursus, één maal verdiepings-
cursus Data en één maal verdiepingscursus Netwerkdiensten) zijn door de docenten Bas-
tiaan van Loenen, Jantien Stoter, Marian de Vries, Hugo Ledoux, Wilko Quak en Peter 
van Oosterom de verschillende aspecten van INSPIRE overgebracht. De sfeer was erg 
open, er was dan ook veel interactie en de inhoud werd zeer gewaardeerd. Hieronder vol-
gen enkele representatieve quotes van de cursisten zelf: “Veel informatie: zeer leerzaam”, 
“Soms erg technisch”, “Ik wist op zich al e.e.a, maar continu geboeid en heb antwoorden 
gekregen op vragen die ik nog had over INSPIRE”, “Goed onderwerp, voor mij een 
onbekend gebied”, “Veel ruimte voor vragen/opmerkingen”, “Leuke materie, interessant, 
goede discussies”, “Volledig en goed overzicht van de veelheid aan regels en afspraken. 
Goede balans tussen nationaal/Europees en organisatorisch/bestuurlijk”, “Ontzettend 
leuk, leerzaam. Heel veel lof voor organisatie en docenten”, “Toch wel droge kost”, “Gro-
te deskundigheid van de sprekers”, “Geeft goed inzicht in de basis van INSPIRE. Mijn 
eigen ervaring is dat de hoeveelheid aan documenten op internet deze basis niet direct 
biedt. Verdieping is mogelijk”, …. 

De verschillende cursisten hebben natuurlijk allemaal hun eigen achtergrond, maar de 
conclusie is dat door de cursus de bewustwording rondom INSPIRE flink is toegenomen 
en deze een goede basis heeft gelegd voor het vervolgtraject van de INSPIRE-implemen-
tatie binnen RWS.

“De voorgehouden spiegel was confronterend en nuttig”

De Sectie GIS technologie o.l.v. Peter van Oosterom verzorgt opnieuw een INSPIRE 
cursus en wel op 8, 15, 22 september, 6 oktober en 13 oktober a.s. Deelnemers die de 
volledige cursus volgen kunnen gratis het Urban Data Management Symposium bijwo-
nen, dat van 28 t/m 30 september a.s. in Delft georganiseerd wordt (www.udms.net). 
Voorafgaande aan het symposium wordt er ook een ‘Nederlandse’ dag georganiseerd 
waarvoor u ook van harte uitgenodigd bent. Voor detailinformatie betreffende de 
INSPIRE cursus zie www.gdmc.nl onder events.

Vario-scale project goedgekeurd door STW
In het Open Technology Programma van Techhnologiestichting STW is het project-

voorstel Vario-scale geo-information goedgekeurd. Dit betekent dat de sectie vier jaar een 
promovendus en drie jaar een postdoc kan aantrekken om dit onderzoek uit te voeren. 
STW financiert “excellent technisch-wetenschappelijk onderzoek”. De STW-bijdrage 
bedraagt 396 KEuro en in natura wordt bijgedragen door 1Spatial en ESRI gezamenlijk 
met een bedrag van 110 KEuro. Dit onderzoek sluit naadloos aan bij het eerder door 
NWO goedgekeurde Vidi voorstel ‘5D geo-information’ van Jantien Stoter. Voor verdere 
informatie zie www.gdmc.nl.

Voortgaande samenwerking met Geonovum 
Verheugend is verder het nieuws dat, na positieve evaluatie van de eerste drie jaar 

samenwerking Geonovum-TU Delft, is besloten deze voort te zetten voor opnieuw een 
periode van drie jaar om samen verder te werken aan het realiseren van de Geo-Informa-
tie Infrastructuur. Hieraan zal wederom een actieve bijdrage worden geleverd door Basti-
aan van Loenen, Jantien Stoter en Wilko Quak.

|                          | maart 201128

De tweede groep heeft een databank voor de geogegevens van het Climate City Campus-
project van de TU Delft (http://ccc.tudelft.nl) gebouwd, met als doel de campus te etaleren 
als multidisciplinair milieuonderzoekcentrum. Tot slot heeft de derde groep een webgeba-
seerde applicatie ontwikkeld die het ons mogelijk maakt ‘edge-matching’ van GIS datasets op 
een innovatieve manier uit te voeren. 

Gedetailleerde informatie over de uitgevoerde projecten is te vinden op http://3dve.tudelft.nl/
results2010. Het is ook mogelijk zelf de gebouwde applicaties te testen! 
De minor 3D Virtual Earth zal in 2011 opnieuw aangeboden worden. Voor meer informatie 
zie: http://3dve.tudelft.nl
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zorgd op locatie. Na overleg met de coördinator aan de kant van RWS, Wim de Haas, is 
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cursus Data en één maal verdiepingscursus Netwerkdiensten) zijn door de docenten Bas-
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van Oosterom de verschillende aspecten van INSPIRE overgebracht. De sfeer was erg 
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conclusie is dat door de cursus de bewustwording rondom INSPIRE flink is toegenomen 
en deze een goede basis heeft gelegd voor het vervolgtraject van de INSPIRE-implemen-
tatie binnen RWS.

“De voorgehouden spiegel was confronterend en nuttig”

De Sectie GIS technologie o.l.v. Peter van Oosterom verzorgt opnieuw een INSPIRE 
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waarvoor u ook van harte uitgenodigd bent. Voor detailinformatie betreffende de 
INSPIRE cursus zie www.gdmc.nl onder events.

Vario-scale project goedgekeurd door STW
In het Open Technology Programma van Techhnologiestichting STW is het project-

voorstel Vario-scale geo-information goedgekeurd. Dit betekent dat de sectie vier jaar een 
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Met in deze editie: 

3D Pilot NL
 

3D Cadastre Workshop

Rusland in 3D

In de GDMC Nieuwsbrief van het vierde kwartaal van 2010 is aandacht besteed aan de activiteiten die de Sectie 
GIS-technologie in het kader van de 3D Pilot NL heeft verricht met betrekking tot het 3D testbed. In de 3D Pilot 
NL hebben meer dan 60 organisaties het afgelopen jaar samengewerkt om toepassing van 3D geo-informatie een 
impuls te geven. 

Een testbed wordt wel omschreven als een specifieke onderzoeksomgeving voor het verrichten van experimenten 
met data en services, waarna de resultaten worden geëvalueerd en verspreid. En dat is precies wat het 3D testbed van 
de 3D Pilot het afgelopen jaar heeft gedaan. Op basis van de door de participanten beschikbaar gestelde data van het 
Rotterdamse testgebied ‘Kop van Zuid’ zijn de mogelijkheden van 3D in het algemeen, en CityGML als ‘3D contai-
ner’ in het bijzonder, onderzocht. De terugkoppeling van de resultaten heeft bij de deelnemers van de 3D Pilot geleid 
tot een groter begrip van CityGML. 

Het 3D testbed richtte zich op een drietal onderzoeksvragen. Allereerst is er gekeken naar de toepasbaarheid van 
3D informatie binnen de bedrijfsprocessen (use-cases) van de deelnemers van de 3D Pilot. Is dit alleen voor commu-
nicatiedoeleinden (mooie plaatjes), is het doel vooral berekeningen en analyses, of moet de meerwaarde nog worden 
ontdekt? Vervolgens is de vraag gesteld op welke wijze deze 3D informatie op bestandsniveau opgeslagen en uitgewis-
seld kan worden. En tot slot is er gekeken naar de meerwaarde van een centrale geo-DataBase Management System 
(DBMS) benadering voor zowel de bevraging als presentatie van de data in een 3D GIS omgeving. 

Al in een vroeg stadium van de 3D Pilot is er 
voor gekozen om CityGML centraal te stellen. Deze 
Open Geospatial Consortium (OGC) standaard 
vindt zijn oorsprong in de universitaire wereld in 
Duitsland en is daar al veelvuldig toegepast voor 
3D modelering en visualisatie van stedelijk gebied. 
CityGML wordt veelal gezien als een uitwisselings-
formaat, maar het is ook – en vooral – een infor-
matiemodel voor de representatie van ruimtelijke 
objecten in een stedelijke omgeving. Het maakt op 
geometrisch én op semantisch niveau een onder-
scheid tussen de thematische gebieden (gebouwen, 
vegetatie, water, terrein, etc.), maar doet dit ook – 
per object – op verschillende schaalniveaus. Kortom: 
binnen het 3D testbed is gekeken naar CityGML als 
datamodel, naar CityGML als uitwisselingsformaat, 
en naar de 3DCityDB database implementatie.

De activiteiten van het 3D testbed zijn toegelicht tijdens een goed bezochte cursus 100% CityGML in de Aula 
van de TU Delft op maandag 14 maart. De 3D Pilot is afgesloten met een openbare slotsessie op donderdag 16 juni  
georganiseerd in samenwerking met Gemeente Rotterdam. Tijdens deze dag zijn de bevindingen van een jaar samen-
werken aan 3D vraagstukken gedeeld met de buitenwereld. De ervaringen en resultaten van de 3D Pilot zelf zijn ook 
terug te lezen op pagina 26 e.v. van deze GeoInside.

3D Pilot NL en testbed

|                          | juni 201146
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Rusland in 3D

Sinds medio 2010 werken de Sectie 
GIS-technologie, Grontmij Nederland 

BV en Royal Haskoning BV en het 
Nederlandse Kadaster (projectleider) 

samen met het Russische Kadaster 
(‘Rosreestr’ en meer specifiek ‘FCC 

Zembla’, het Federal Cadastre Centre) 
aan het project 3D Cadastre Model-
ling in Russia. In Rusland zijn na de 
val van de muur in relatief korte tijd 

ongeveer 80 miljoen 2D percelen 
geregistreerd. Hiermee is het waar-
schijnlijk het grootste kadaster ter 

wereld. Naast percelen registreert het 
Kadaster in Rusland ook andersoortige 
objecten (met allen een potentieel 3D 
aspect): gebouwen, appartementseen-
heden, andere constructies (bruggen, 

leidingen, enz.), en onvoltooide objec-
ten, d.w.z. in aanbouw (gebouwen, 

bruggen, leidingen, enz.) Het project 
omvat advisering over een 3D registra-
tie van vastgoedobjecten en het maken 

van een prototype. Dit project zal 
medio 2012 worden afgerond. 

De ontwikkeling van een 3D kadas-
ter staat sterk in de belangstelling in 
Rusland. Hierbij gaat het vooral om 

de registratie van complexe gebouwen, 
civiele constructies (bruggen, tun-

nels, metrobuizen) en ondergrondse 
netwerken (kabels en leidingen). De 
vraag voor de Russen is niet meer of 

er een 3D kadaster moet komen, maar 
hoe en wanneer. Het doel van het 

project is om aanbevelingen te doen 
voor een optimale inrichting van het 

wettelijke en institutionele kader voor 
een 3D kadaster, alsmede voor het 

inrichten van een 3D registratie. Deze 
aanbevelingen omvatten onder meer 
de definitie van 3D objecten en een 

uitleg over het registratieproces en de 
informatievertrekking zowel van de 

administratieve als van de geografische 
informatie. De aanbevelingen zullen 
worden gebaseerd op een 3D model 

dat wordt ontwikkeld en uitgewerkt in 
een prototype voor een aantal cases in 

het pilotgebied Nizhny Novgorod, een 
stad 400 km ten oosten van Moskou 
met ongeveer twee miljoen inwoners.

Tweede kwartaal 2011

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

3D Cadastre Workshop

Zoals aangekondigd in een vorige GDMC Nieuwsbrief, is tijdens het FIG (Interna-
tional Federation of Surveyors) Congres 2010 in Sydney besloten om een nieuwe 3D 
Kadaster werkgroep voor de periode 2010-2014 op te richten. Dit is een gezamenlijke 
activiteit van de commissies voor Spatial Information Management en Cadastre and Land 
Management. 

De werkgroep staat onder ledeiding van Peter van Oosterom. Binnen dit kader wordt 
van 16 t/m 18 november 2011 bij het Congrescentrum van de TU Delft de tweede 
internationale 3D Kadaster Workshop georganiseerd. Het doel van de workshop is het 
3D vraagstuk op het terrein van kadastrale registratie in een internationale context te 
plaatsen. De workshop wordt georganiseerd als een gemeenschappelijke activiteit van 
de FIG, de European Spatial Data Research Organization (EuroSDR) en de TU Delft. 
Daarnaast wordt de workshop mede mogelijk gemaakt door ondersteuning van Bentley, 
GIN, ISPRS, Kadaster, NCG-KNAW, OGC en Oracle.

Het concept van 3D kadasters met 3D percelen wordt in de breedst mogelijke zin 
bezien. 3D percelen omvatten land en water, zowel boven als onder het aardoppervlak. 
Maar wat een 3D perceel precies is (of zou kunnen zijn, hangt af van de juridische en 
organisatorische context in het specifieke land (staat, provincie). 

Bij de inrichting van een 3D kadaster moeten altijd alle juridische, institutionele 
en technische punten in ogenschouw worden genomen. De meest geschikte oplossing 
wordt uiteindelijk bepaald door de gebruikers, de vereisten van de vastgoedmarkt, het 
juridische kader en de technische mogelijkheden. Het is de bedoeling om – in lijn met 
het ISO 19152 Land Administratie Domein Model – de optimale wisselwerking tussen 
2D en 3D kadastrale oplossingen te onderzoeken. Het is daarom ook noodzakelijk de 
problemen die ontstaan in het overgangszone tussen 2D en 3D representaties te behan-
delen. 

De 3D Kadaster Workshop is een open workshop voor een beperkt aantal deelnemers 
(80 maximaal) afkomstig uit landen die met het 3D probleem geconfronteerd worden 
en die geïnteresseerd zijn om dit probleem in een internationaal forum te bediscussiëren. 
De workshop kent naast plenaire sessies met presentaties ook parallel sessies, waarin met 
kleinere groepen aan een van de volgende 4 thema’s gewerkt zal worden:

• Juridisch kader 3D kadasters;
• Initiële registratie van  3D percelen;
• 3D data management; 
• Visualisatie, distributie en ontsluiting van 3D percelen.

Voor meer informatie zie 
http://3dcadastres2011.nl/

“Rusland zal waarschijnlijk het eerste land ter wereld worden 
met een operationeel 3D kadaster”

Voorafgaande aan de FIG Working Week, die van 18 t/m 22 mei in Marrakech, 
Marokko, gehouden is, is de paper Word-wide Inventory of the Status of 3D-Cadastres in 
2010 and Expectations for 2014 van Peter van Oosterom, Jantien Stoter, Hendrik Ploe-
ger, Rod Thompson en Sudarshan Karki door de FIG uitgeroepen tot het beste artikel 
van de maand (zie ook www.fig.net). Het is natuurlijk zeer eervol om uit 481 papers 
gekozen te worden.
Wij feliciteren de auteurs dan ook van harte met deze onderscheiding.
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3D Pilot NL
 

3D Cadastre Workshop

Rusland in 3D

In de GDMC Nieuwsbrief van het vierde kwartaal van 2010 is aandacht besteed aan de activiteiten die de Sectie 
GIS-technologie in het kader van de 3D Pilot NL heeft verricht met betrekking tot het 3D testbed. In de 3D Pilot 
NL hebben meer dan 60 organisaties het afgelopen jaar samengewerkt om toepassing van 3D geo-informatie een 
impuls te geven. 

Een testbed wordt wel omschreven als een specifieke onderzoeksomgeving voor het verrichten van experimenten 
met data en services, waarna de resultaten worden geëvalueerd en verspreid. En dat is precies wat het 3D testbed van 
de 3D Pilot het afgelopen jaar heeft gedaan. Op basis van de door de participanten beschikbaar gestelde data van het 
Rotterdamse testgebied ‘Kop van Zuid’ zijn de mogelijkheden van 3D in het algemeen, en CityGML als ‘3D contai-
ner’ in het bijzonder, onderzocht. De terugkoppeling van de resultaten heeft bij de deelnemers van de 3D Pilot geleid 
tot een groter begrip van CityGML. 

Het 3D testbed richtte zich op een drietal onderzoeksvragen. Allereerst is er gekeken naar de toepasbaarheid van 
3D informatie binnen de bedrijfsprocessen (use-cases) van de deelnemers van de 3D Pilot. Is dit alleen voor commu-
nicatiedoeleinden (mooie plaatjes), is het doel vooral berekeningen en analyses, of moet de meerwaarde nog worden 
ontdekt? Vervolgens is de vraag gesteld op welke wijze deze 3D informatie op bestandsniveau opgeslagen en uitgewis-
seld kan worden. En tot slot is er gekeken naar de meerwaarde van een centrale geo-DataBase Management System 
(DBMS) benadering voor zowel de bevraging als presentatie van de data in een 3D GIS omgeving. 

Al in een vroeg stadium van de 3D Pilot is er 
voor gekozen om CityGML centraal te stellen. Deze 
Open Geospatial Consortium (OGC) standaard 
vindt zijn oorsprong in de universitaire wereld in 
Duitsland en is daar al veelvuldig toegepast voor 
3D modelering en visualisatie van stedelijk gebied. 
CityGML wordt veelal gezien als een uitwisselings-
formaat, maar het is ook – en vooral – een infor-
matiemodel voor de representatie van ruimtelijke 
objecten in een stedelijke omgeving. Het maakt op 
geometrisch én op semantisch niveau een onder-
scheid tussen de thematische gebieden (gebouwen, 
vegetatie, water, terrein, etc.), maar doet dit ook – 
per object – op verschillende schaalniveaus. Kortom: 
binnen het 3D testbed is gekeken naar CityGML als 
datamodel, naar CityGML als uitwisselingsformaat, 
en naar de 3DCityDB database implementatie.

De activiteiten van het 3D testbed zijn toegelicht tijdens een goed bezochte cursus 100% CityGML in de Aula 
van de TU Delft op maandag 14 maart. De 3D Pilot is afgesloten met een openbare slotsessie op donderdag 16 juni  
georganiseerd in samenwerking met Gemeente Rotterdam. Tijdens deze dag zijn de bevindingen van een jaar samen-
werken aan 3D vraagstukken gedeeld met de buitenwereld. De ervaringen en resultaten van de 3D Pilot zelf zijn ook 
terug te lezen op pagina 26 e.v. van deze GeoInside.

3D Pilot NL en testbed
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Rusland in 3D

Sinds medio 2010 werken de Sectie 
GIS-technologie, Grontmij Nederland 

BV en Royal Haskoning BV en het 
Nederlandse Kadaster (projectleider) 

samen met het Russische Kadaster 
(‘Rosreestr’ en meer specifiek ‘FCC 

Zembla’, het Federal Cadastre Centre) 
aan het project 3D Cadastre Model-
ling in Russia. In Rusland zijn na de 
val van de muur in relatief korte tijd 

ongeveer 80 miljoen 2D percelen 
geregistreerd. Hiermee is het waar-
schijnlijk het grootste kadaster ter 

wereld. Naast percelen registreert het 
Kadaster in Rusland ook andersoortige 
objecten (met allen een potentieel 3D 
aspect): gebouwen, appartementseen-
heden, andere constructies (bruggen, 

leidingen, enz.), en onvoltooide objec-
ten, d.w.z. in aanbouw (gebouwen, 

bruggen, leidingen, enz.) Het project 
omvat advisering over een 3D registra-
tie van vastgoedobjecten en het maken 

van een prototype. Dit project zal 
medio 2012 worden afgerond. 

De ontwikkeling van een 3D kadas-
ter staat sterk in de belangstelling in 
Rusland. Hierbij gaat het vooral om 

de registratie van complexe gebouwen, 
civiele constructies (bruggen, tun-

nels, metrobuizen) en ondergrondse 
netwerken (kabels en leidingen). De 
vraag voor de Russen is niet meer of 

er een 3D kadaster moet komen, maar 
hoe en wanneer. Het doel van het 

project is om aanbevelingen te doen 
voor een optimale inrichting van het 

wettelijke en institutionele kader voor 
een 3D kadaster, alsmede voor het 

inrichten van een 3D registratie. Deze 
aanbevelingen omvatten onder meer 
de definitie van 3D objecten en een 

uitleg over het registratieproces en de 
informatievertrekking zowel van de 

administratieve als van de geografische 
informatie. De aanbevelingen zullen 
worden gebaseerd op een 3D model 

dat wordt ontwikkeld en uitgewerkt in 
een prototype voor een aantal cases in 

het pilotgebied Nizhny Novgorod, een 
stad 400 km ten oosten van Moskou 
met ongeveer twee miljoen inwoners.

Tweede kwartaal 2011

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

3D Cadastre Workshop

Zoals aangekondigd in een vorige GDMC Nieuwsbrief, is tijdens het FIG (Interna-
tional Federation of Surveyors) Congres 2010 in Sydney besloten om een nieuwe 3D 
Kadaster werkgroep voor de periode 2010-2014 op te richten. Dit is een gezamenlijke 
activiteit van de commissies voor Spatial Information Management en Cadastre and Land 
Management. 

De werkgroep staat onder ledeiding van Peter van Oosterom. Binnen dit kader wordt 
van 16 t/m 18 november 2011 bij het Congrescentrum van de TU Delft de tweede 
internationale 3D Kadaster Workshop georganiseerd. Het doel van de workshop is het 
3D vraagstuk op het terrein van kadastrale registratie in een internationale context te 
plaatsen. De workshop wordt georganiseerd als een gemeenschappelijke activiteit van 
de FIG, de European Spatial Data Research Organization (EuroSDR) en de TU Delft. 
Daarnaast wordt de workshop mede mogelijk gemaakt door ondersteuning van Bentley, 
GIN, ISPRS, Kadaster, NCG-KNAW, OGC en Oracle.

Het concept van 3D kadasters met 3D percelen wordt in de breedst mogelijke zin 
bezien. 3D percelen omvatten land en water, zowel boven als onder het aardoppervlak. 
Maar wat een 3D perceel precies is (of zou kunnen zijn, hangt af van de juridische en 
organisatorische context in het specifieke land (staat, provincie). 

Bij de inrichting van een 3D kadaster moeten altijd alle juridische, institutionele 
en technische punten in ogenschouw worden genomen. De meest geschikte oplossing 
wordt uiteindelijk bepaald door de gebruikers, de vereisten van de vastgoedmarkt, het 
juridische kader en de technische mogelijkheden. Het is de bedoeling om – in lijn met 
het ISO 19152 Land Administratie Domein Model – de optimale wisselwerking tussen 
2D en 3D kadastrale oplossingen te onderzoeken. Het is daarom ook noodzakelijk de 
problemen die ontstaan in het overgangszone tussen 2D en 3D representaties te behan-
delen. 

De 3D Kadaster Workshop is een open workshop voor een beperkt aantal deelnemers 
(80 maximaal) afkomstig uit landen die met het 3D probleem geconfronteerd worden 
en die geïnteresseerd zijn om dit probleem in een internationaal forum te bediscussiëren. 
De workshop kent naast plenaire sessies met presentaties ook parallel sessies, waarin met 
kleinere groepen aan een van de volgende 4 thema’s gewerkt zal worden:

• Juridisch kader 3D kadasters;
• Initiële registratie van  3D percelen;
• 3D data management; 
• Visualisatie, distributie en ontsluiting van 3D percelen.

Voor meer informatie zie 
http://3dcadastres2011.nl/

“Rusland zal waarschijnlijk het eerste land ter wereld worden 
met een operationeel 3D kadaster”

Voorafgaande aan de FIG Working Week, die van 18 t/m 22 mei in Marrakech, 
Marokko, gehouden is, is de paper Word-wide Inventory of the Status of 3D-Cadastres in 
2010 and Expectations for 2014 van Peter van Oosterom, Jantien Stoter, Hendrik Ploe-
ger, Rod Thompson en Sudarshan Karki door de FIG uitgeroepen tot het beste artikel 
van de maand (zie ook www.fig.net). Het is natuurlijk zeer eervol om uit 481 papers 
gekozen te worden.
Wij feliciteren de auteurs dan ook van harte met deze onderscheiding.
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UDMS viert haar 40-jarig 
bestaan in Delft

Dit jaar bestaat UDMS 40 jaar en dit wordt 
gevierd in Nederland. Van de 28 symposia 
is Nederland vijf keer gastland geweest  
(1979, 1985, 1995, 2000 en nu dus 2011). 
Behalve het jubileum van UDMS, dus ook 
een lustrum voor Nederland.

Bij UDMS, de Urban Data Management 
Society, staan nieuwe methoden, nieuwe 
technologieën en het delen van praktijk-
ervaringen op het gebied van stedelijk 
gegevensmanagement centraal. Naast 
stedelijke toepassingen wordt ook ruim 
aandacht besteed aan regionale en lande-
lijke ontwikkelingen.

Het 28ste Urban Data Management 
Symposium wordt gehouden van 28 t/m 
30 september 2001 (Aula, TU Delft).
Tijdens het symposium worden drie
keynote presentaties gegeven:
- Keynote Dilemmas of Urban Simulation 
Questions of Scale, Data, Model Design, 
Theory, & Prediction
M. Batty, Bartlett Professor of Planning, 
UCL, Director, CASA:
- Keynote Rotterdam 3D and Open Data
L. Smit, Manager Geo-Information 
Department, City of Rotterdam
- Keynote Energy Efficient Cities  
simulating energy demand and energy 
production using 3D city models
Ursula Eicker, Hochschule für Technik 
Stuttgart, University of Applied Sciences, 
Germany, Head of zafh.net  

Gedurende de sessies komen de volgende 
onderwerpen aan bod:
1. 3D modelling and applications
2. Data management for local governments
3. Environmental monitoring and assessment
4. Remote sensing for urban applications
5. Dynamic municipal applications
6. Data and generalization

Voorafgaand aan het symposium wordt 
op 27 september van 13.30 tot 17.30 uur 
‘The great UDMS City GML workshop’ 
georganiseerd.

Voor verdere informatie zie www.udms.net

Derde kwartaal 2011

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

Next Generation Infrastructures projecten toegekend

In het kader van het programma Next Generations Infrastructures zijn twee projecten 
toegekend, te weten NG Infra-Alliander ‘Open data and beyond’ en NG Infra-Port of 
Rotterdam Maasvlakte2 ‘3D Data Spatial Infrastructures’.

‘Open data and beyond’
Dit project moet worden gezien als een oriëntatieronde ter voorbereiding van de uitvoe-
ring van de doelstellingen geformuleerd in het projectvoorstel ‘Open data and beyond: 
Discovery of future data and information products, and their impact on society and data 
providers’. Het project richt zich primair op huidige Open Data initiatieven en de wijze 
waarop Alliander duurzaam gebruik kan maken c.q. voortbouwen op de bestaande Open 
Data initiatieven. Het onderzoek in deze fase bestaat uit:
I.     Een desk research met een quick scan van lopende Open Data initiatieven in 
Nederland en daarbuiten. Hierbij zal een omgevingsanalyse worden uitgevoerd, alsmede 
worden gekeken naar de kansen van deze initiatieven.
II.    Op basis van de behoeften van Alliander (partners) wordt uit (I) een verdere selectie 
van ongeveer vijf Open Data initiatieven gemaakt die het beste aansluiten bij deze 
behoeften.
III.  In een workshop zullen de vijf geselecteerde Open Data initiatieven worden uit-
genodigd te presenteren, en de overige geïdentificeerde Open Data initiatieven worden 
uitgenodigd om deel te nemen. Hierdoor wordt bijgedragen aan de community building 
aan de aanbieders- en vraagzijde van open data.
IV.   Vervolgens zullen de geselecteerde vijf Open Data initiatieven nader worden onder-
zocht op monitorings- organisatorische, technische en juridische aspecten. 
V.    Ten slotte zal er een slotworkshop worden georganiseerd om tot een herzien plan 
van aanpak voor het vervolgtraject te komen.
Het consortium bestaat uit: Alliander, TU Delft en Wageningen UR. Bij TU Delft be-
treft dit de Faculteit TBM en het Onderzoeksinstituut OTB (de secties GiGb en GIST, 
waarbij de eerste de penvoerder is met Bastiaan van Loenen als projectleider).

NG Infra-Port of Rotterdam Maasvlakte2 ‘3D Data Spatial Infrastructures’
Het doel van dit project, dat januari 2012 van start gaat, is het opzetten van een ge-
schikte 3D ruimtelijke infrastructuur voor het informatiemanagement dat de huidige 
en toekomstige activiteiten van het Havenbedrijf Rotterdam kan ondersteunen vooral 
voor wat betreft de uitbreiding van de haven met Maasvlakte2. Methoden voor integratie 
van verschillende data, GIS en BIM, boven en onder de grond/het water zullen worden 
onderzocht. Er wordt een nieuwe, geïntegreerde 3D ruimtelijke datamanagementstruc-
tuur ontwikkeld, die het gebruik van gegevens uit bestaande heterogene systemen van de 
deelnemende HbR afdelingen en andere organisaties faciliteert. De structuur richt zich 
sterk op de derde dimensie. 
Onderzocht worden nieuwe manieren van toegankelijkheid en visualisatie van gegevens, 
zoals HTML5, WebGL en Layar. Aandacht wordt besteed aan:
I.     Ontwikkeling en integratie van informatiemodellen.
II.    Service georiënteerde architecturen voor gedistribueerde informatie infrastructuren.
III.  Visualisatie van ruimtelijke informatie en dashboard interfaces.
IV.   Use cases: 1. Kademuren; 2. Kabels & leidingen.
Het project bestaat uit drie fasen: 1) Onderzoek naar technologie en gebruikers; 2) Ont-
wikkeling prototype; 3) Voorbereiding van testen en experimenten.

Het consortium bestaat uit: TU Delft, TU Eindhoven, Havenbedrijf Rotterdam en Ge-
meentewerken Rotterdam. Bij TU Delft betreft dit het Onderzoeksinstituut OTB, sectie 
GISt met Sisi Zlatanova als projectleider.

Vlak voor de zomer zijn twee door NWO-STW gehonoreerde onderzoeken van start gegaan: het 5D Vidi onder-
zoek en het onderzoek ‘vario-scale geo-information’ gesubsidieerd vanuit het Open Technology Programma (OTP). 

De onderwerpen van beide onderzoeken versterken elkaar en daarom is besloten deze geïntegreerd uit te voeren. 
STW ondersteunt deze koppeling waardoor het mogelijk is meerdere expertisen complementair aan elkaar in te zetten 
op beide onderzoeken, in totaal 3 PhD’s, 2 postdocs alsook 1 FTE onderzoekstijd uitgevoerd door vaste TUD mede-
werkers voor de looptijd van 5 jaar. Deze laatsten zijn Jantien Stoter, Hugo Ledoux en Peter van Oosterom. Inmiddels 
zijn 1 PhD en 1 postdoc van start gegaan. 

Vidi 5D data modellering
Met de persoonsgebonden Vidi-subsidie financiert NWO excellente mid-career onderzoekers om met een subsidie 

van 800.000 Euro in 5 jaar tijd een eigen vernieuwende onderzoekslijn te ontwikkelen. Het onderzoek 5D model-
lering van Jantien Stoter richt zich op het integreren van 3D, temporele en schaalaspecten van geo-informatie in één 
datastructuur met als doel efficiënte en consistente opslag, beheer en gebruik van geo-informatie. 

Per 1 juni is Gustavo Adolfo Ken Arroyo Ohori als PhD begonnen (in december 2010 cum laude afgestudeerd als 
MSc student Geomatics in Delft). Ken’s onderzoek richt zich op het ontwikkelen van een n-D datastructuur voor 5D 
geo-informatie, voortbouwend op bestaande n-D wiskundige theorieën. Hierbij zal Ken ook operaties ontwikkelen 
om deze data te bewerken en bevragen. 

Door de 0.5 FTE aanstelling van Jantien bij het Kadaster kunnen de behaalde wetenschappelijke resultaten op het 
gebied van 3D, multi-schaal (automatische generalisatie) en spatiotemporele aspecten getoetst worden op haalbaarheid 
en impact. Dit levert weer nieuwe onderzoeksvragen op voor het onderzoek in Delft. 

OTP project Vario-scale geo-information
Martijn Meijers houdt zich als postdoc bezig met het opti-

maal omgaan met schaalaspecten van geo-informatie. Dit is 
het onderwerp van het OTP project vario-scale en één van 
de dimensies van het 5D datamodel van de Vidi. Martijn zal 
later dit jaar ook promoveren op dit onderwerp en er zijn al 
mooie resultaten bereikt. Maar er liggen nog veel open vra-
gen.

Er zijn al gebruiksinterfaces die het gevoel van een variabele 
kaartschaal oproepen via een vorm van geleidelijk zoomen. 
Denk aan Google Maps. Dit is echter een illusie; de oplossing 
achter de schermen is gebaseerd op een aantal redundante en 
onafhankelijk opgeslagen representaties. Daarom proberen wij 

met ons onderzoek een “paradigmaverschuiving te realiseren richting een minimaal redundante, dynamische variabele 
schaal geo-informatie datastructuur, met ondersteuning voor representaties op een willekeurige kaartschaal voor ver-
schillende gebruikerscontexten”. 

We zullen hiervoor bestaande oplossingen onderzoeken, nieuwe oplossingen ontwerpen en deze vervolgens testen 
met prototypen. Voor de eindgebruikers zal dit betekenen dat inconsistenties tot het verleden behoren omdat alle 
representaties uit één datastructuur worden afgeleid.

Twee door STW-NWO gehonoreerde onderzoeken van start!

Ruimte-schaal kubus, waarin het resultaat van een 
generalisatieproces wordt opgeslagen.
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UDMS viert haar 40-jarig 
bestaan in Delft

Dit jaar bestaat UDMS 40 jaar en dit wordt 
gevierd in Nederland. Van de 28 symposia 
is Nederland vijf keer gastland geweest  
(1979, 1985, 1995, 2000 en nu dus 2011). 
Behalve het jubileum van UDMS, dus ook 
een lustrum voor Nederland.

Bij UDMS, de Urban Data Management 
Society, staan nieuwe methoden, nieuwe 
technologieën en het delen van praktijk-
ervaringen op het gebied van stedelijk 
gegevensmanagement centraal. Naast 
stedelijke toepassingen wordt ook ruim 
aandacht besteed aan regionale en lande-
lijke ontwikkelingen.

Het 28ste Urban Data Management 
Symposium wordt gehouden van 28 t/m 
30 september 2001 (Aula, TU Delft).
Tijdens het symposium worden drie
keynote presentaties gegeven:
- Keynote Dilemmas of Urban Simulation 
Questions of Scale, Data, Model Design, 
Theory, & Prediction
M. Batty, Bartlett Professor of Planning, 
UCL, Director, CASA:
- Keynote Rotterdam 3D and Open Data
L. Smit, Manager Geo-Information 
Department, City of Rotterdam
- Keynote Energy Efficient Cities  
simulating energy demand and energy 
production using 3D city models
Ursula Eicker, Hochschule für Technik 
Stuttgart, University of Applied Sciences, 
Germany, Head of zafh.net  

Gedurende de sessies komen de volgende 
onderwerpen aan bod:
1. 3D modelling and applications
2. Data management for local governments
3. Environmental monitoring and assessment
4. Remote sensing for urban applications
5. Dynamic municipal applications
6. Data and generalization

Voorafgaand aan het symposium wordt 
op 27 september van 13.30 tot 17.30 uur 
‘The great UDMS City GML workshop’ 
georganiseerd.

Voor verdere informatie zie www.udms.net

Derde kwartaal 2011

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

Next Generation Infrastructures projecten toegekend

In het kader van het programma Next Generations Infrastructures zijn twee projecten 
toegekend, te weten NG Infra-Alliander ‘Open data and beyond’ en NG Infra-Port of 
Rotterdam Maasvlakte2 ‘3D Data Spatial Infrastructures’.

‘Open data and beyond’
Dit project moet worden gezien als een oriëntatieronde ter voorbereiding van de uitvoe-
ring van de doelstellingen geformuleerd in het projectvoorstel ‘Open data and beyond: 
Discovery of future data and information products, and their impact on society and data 
providers’. Het project richt zich primair op huidige Open Data initiatieven en de wijze 
waarop Alliander duurzaam gebruik kan maken c.q. voortbouwen op de bestaande Open 
Data initiatieven. Het onderzoek in deze fase bestaat uit:
I.     Een desk research met een quick scan van lopende Open Data initiatieven in 
Nederland en daarbuiten. Hierbij zal een omgevingsanalyse worden uitgevoerd, alsmede 
worden gekeken naar de kansen van deze initiatieven.
II.    Op basis van de behoeften van Alliander (partners) wordt uit (I) een verdere selectie 
van ongeveer vijf Open Data initiatieven gemaakt die het beste aansluiten bij deze 
behoeften.
III.  In een workshop zullen de vijf geselecteerde Open Data initiatieven worden uit-
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IV.   Vervolgens zullen de geselecteerde vijf Open Data initiatieven nader worden onder-
zocht op monitorings- organisatorische, technische en juridische aspecten. 
V.    Ten slotte zal er een slotworkshop worden georganiseerd om tot een herzien plan 
van aanpak voor het vervolgtraject te komen.
Het consortium bestaat uit: Alliander, TU Delft en Wageningen UR. Bij TU Delft be-
treft dit de Faculteit TBM en het Onderzoeksinstituut OTB (de secties GiGb en GIST, 
waarbij de eerste de penvoerder is met Bastiaan van Loenen als projectleider).

NG Infra-Port of Rotterdam Maasvlakte2 ‘3D Data Spatial Infrastructures’
Het doel van dit project, dat januari 2012 van start gaat, is het opzetten van een ge-
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STW ondersteunt deze koppeling waardoor het mogelijk is meerdere expertisen complementair aan elkaar in te zetten 
op beide onderzoeken, in totaal 3 PhD’s, 2 postdocs alsook 1 FTE onderzoekstijd uitgevoerd door vaste TUD mede-
werkers voor de looptijd van 5 jaar. Deze laatsten zijn Jantien Stoter, Hugo Ledoux en Peter van Oosterom. Inmiddels 
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Vidi 5D data modellering
Met de persoonsgebonden Vidi-subsidie financiert NWO excellente mid-career onderzoekers om met een subsidie 

van 800.000 Euro in 5 jaar tijd een eigen vernieuwende onderzoekslijn te ontwikkelen. Het onderzoek 5D model-
lering van Jantien Stoter richt zich op het integreren van 3D, temporele en schaalaspecten van geo-informatie in één 
datastructuur met als doel efficiënte en consistente opslag, beheer en gebruik van geo-informatie. 

Per 1 juni is Gustavo Adolfo Ken Arroyo Ohori als PhD begonnen (in december 2010 cum laude afgestudeerd als 
MSc student Geomatics in Delft). Ken’s onderzoek richt zich op het ontwikkelen van een n-D datastructuur voor 5D 
geo-informatie, voortbouwend op bestaande n-D wiskundige theorieën. Hierbij zal Ken ook operaties ontwikkelen 
om deze data te bewerken en bevragen. 

Door de 0.5 FTE aanstelling van Jantien bij het Kadaster kunnen de behaalde wetenschappelijke resultaten op het 
gebied van 3D, multi-schaal (automatische generalisatie) en spatiotemporele aspecten getoetst worden op haalbaarheid 
en impact. Dit levert weer nieuwe onderzoeksvragen op voor het onderzoek in Delft. 

OTP project Vario-scale geo-information
Martijn Meijers houdt zich als postdoc bezig met het opti-

maal omgaan met schaalaspecten van geo-informatie. Dit is 
het onderwerp van het OTP project vario-scale en één van 
de dimensies van het 5D datamodel van de Vidi. Martijn zal 
later dit jaar ook promoveren op dit onderwerp en er zijn al 
mooie resultaten bereikt. Maar er liggen nog veel open vra-
gen.

Er zijn al gebruiksinterfaces die het gevoel van een variabele 
kaartschaal oproepen via een vorm van geleidelijk zoomen. 
Denk aan Google Maps. Dit is echter een illusie; de oplossing 
achter de schermen is gebaseerd op een aantal redundante en 
onafhankelijk opgeslagen representaties. Daarom proberen wij 

met ons onderzoek een “paradigmaverschuiving te realiseren richting een minimaal redundante, dynamische variabele 
schaal geo-informatie datastructuur, met ondersteuning voor representaties op een willekeurige kaartschaal voor ver-
schillende gebruikerscontexten”. 

We zullen hiervoor bestaande oplossingen onderzoeken, nieuwe oplossingen ontwerpen en deze vervolgens testen 
met prototypen. Voor de eindgebruikers zal dit betekenen dat inconsistenties tot het verleden behoren omdat alle 
representaties uit één datastructuur worden afgeleid.

Twee door STW-NWO gehonoreerde onderzoeken van start!

Ruimte-schaal kubus, waarin het resultaat van een 
generalisatieproces wordt opgeslagen.

FO
TO

: M
a

x
 D

er
eT

a
 /

 r
O

TT
er

D
a

M
 IM

a
G

e 
Ba

N
k



Elfriede Fenndel

314

Met in deze editie: 

Nieuws uit de Sectie GIS-technologie
 

3D Pilot NL ontvangt 3D award van OGC

Kerstgroet

2nd International Workshop on 3D Cadastres
Van 16 t/m 18 november werd in het Aula Con-

grescentrum van de TU Delft de 2e Internationale 
3D Kadaster Workshop gehouden. Het doel van de 
workshop was het 3D vraagstuk op het terrein van 
kadastrale registratie in een internationale context 
te plaatsen. De workshop is georganiseerd als een 
gemeenschappelijke activiteit van de FIG, de Euro-
pean Spatial Data Research Organization (Euro-
SDR) en de TU Delft. Tijdens deze open workshop 
bespraken de 85 deelnemers de 3D problematiek. 
We kunnen terugkijken op een meer dan succes-
volle workshop. De resultaten mogen er zijn en zijn 
te vinden op http://3dcadastres2011.nl/

De 586 pagina’s tellende proceedings van deze 
workshop kunnen besteld worden bij e.m.fendel@
tudelft.nl (prijs: 50 Euro). 

Samenwerkingsovereenkomst TU Delft – Rijkswaterstaat, Data-ICT-Dienst
Inmiddels heeft de Data-ICT-Dienst (DID) van Rijkswaterstaat een belangrijke stap gezet in het intensiveren 

van de samenwerking met kennisinstellingen. Hoofd Ingenieur Directeur, Kees van der Kaa, en de Rector Mag-
nificus van de TU Delft, Karel Luyben ondertekenden op 29 november jl. de samenwerkingsovereenkomst op 
geodetisch- en datagebied. Naast de Sectie GIS-technologie leveren de secties Geo-informatie & Grondbeleid, 
Mathematische Geodesie & Plaatsbepaling, Optische & Laser Remote Sensing, Fysische & Ruimte Geodesie en 
Akoestische Remote Sensing een bijdrage aan het onderzoek dat in het kader van deze samenwerkingsovereen-
komst wordt uitgevoerd.
Voorafgaand aan de ondertekening werd een inhoudelijke kick-off gehouden. Tijdens deze bijeenkomst gaven 
Rijkswaterstaters en TUD’ers presentaties over hun werkveld in relatie tot de samenwerking en werd het onder-
zoeksprogramma voor het komende jaar besproken. 

In de Nieuwsbrief van het eerste kwartaal 2012 wordt in meer detail bij deze happening stilgestaan.

Maps4Science
Eind augustus jl. werd het voorstel Maps4Science ingediend bij NWO. Hoofddoel is het creëren 
van een grootschalige onderzoeksfaciliteit (GOF) voor het aanbieden van geo-informatie (services) 
en hiermee doorbraken in andere wetenschapsvelden te het bevorderen. Maps4Sciene wil voorbij de 
state-of-the-art gaan door ondersteuning van geo-semantiek, 3D/4D/5D, VGI, link naar bron data, 
massale datasets, geoprocessing services, etc. Het voorgestelde budget is 22,8 M€ en de projectduur 
is 7 jaar. De partners bestaan uit de (geo-info) universiteiten aangevuld met DANS, NLR, Alterra 
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Elfriede M. Fendel, (projectmanager sectie GIS-technologie): 
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3D Pilot NL ontvangt 3D award van OGC

In de GDMC Nieuwsbrief van het vierde kwartaal 2010 en het tweede kwartaal 2011 
is uitvoerig stilgestaan bij de 3D Pilot Nederland en de activiteiten die de Sectie GIS-
technologie in het kader van deze pilot uitgevoerd heeft. Inmiddels is er weer nieuws te 
melden van het 3D Pilot NL-front.

Tijdens de 3D summit in Boulder, USA is de OGC 3D award uitgereikt aan de 3D 
Pilot NL. Linda van den Brink en Rob van de Velde (Geonovum) namen de award 
namens projectleider Jantien Stoter in ontvangst. Eerder die dag presenteerden zij de 
resultaten van de 3D Pilot NL op de summit.

De OGC award is toegekend aan 3D Pilot NL omdat Nederland het eerste land is dat 
op nationaal niveau afspraken maakt over een 3D standaard die de OGC 3D standaard 
‘CityGML’ implementeert en deze tegelijkertijd volledig integreert met een bestaand 
rijk-semantisch 2D informatiemodel (IMGeo). OGC ziet de Nederlandse ontwikkelin-
gen als “a good signal to others who may be hesitating and haven’t looked at CityGML 
in detail before”.

3D Pilot NL
De 3D Pilot NL is vorig jaar gestart op initiatief van Geonovum, Kadaster, de Neder-

landse Commissie voor Geodesie en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Doel 
was een 3D standaard te definiëren door met verschillende stakeholders te werken aan 
3D toepassingen op het ‘Kop van Zuid’-testgebied. De resultaten van de pilot heb-
ben geleid tot nationale afstemming en inzichten voor een landelijke 3D informatievoor-
ziening passend in het huidige (inter)nationale standaardenstelsel. De rapporten van de 
pilot zijn te downloaden op www.geonovum.nl/dossiers/3d-pilot. 

Vervolg gestart
Inmiddels is er op initiatief van Kadaster, Geonovum en I&M een vervolgpilot 3D 

gestart, gericht op het ontwikkelen van instrumentarium om de implementatie van 3D in 
Nederland nog verder te ondersteunen (zie www.geonovum.nl/nieuws/3d-pilot/vervolgtra-
ject-3d-van-start). Met de input van 120 deelnemers zal in dit vervolgtraject brede ervaring 
worden opgedaan met opbouw, beheer en gebruik van 3D data, waarbij er specifieke aan-
dacht zal zijn voor de afstemming tussen de domeinen ‘geo-informatie’ en ‘bouw informa-
tie modellen’ (BIM). Als u betrokken wilt zijn bij dit vervolgtraject, kunt u zich aanmelden 
bij de projectleider Jantien Stoter (j.e.stoter@tudelft.nl). Zie ook pagina 24/25.

en Geonovum. Daarnaast hebben vele (inter)nationale partijen hun steun betuigd; zie 
www.maps4science. Het zware selectieproces moet voor de zomer 2012 duidelijk maken 
welke GOF voorstellen doorgaan. 

EuroSDR
Jantien Stoter is verkozen tot voorzitter van de EuroSDR commissie ‘Data Specificaties’. 
Wij feliciteren Jantien van harte met deze benoeming.

Geospatial World Forum
Van 23 t/m 27 april 2012 wordt in Amsterdam het Geospatial World Forum gehouden. 
Tijdens dit congres wordt ook aandacht besteed aan de ontwikkelingen op het gebied 
van 3D, 4D en 5D.
• Peter van Oosterom: principes van 5D modelering;
• Jantien Stoter: 5D gegevensmodelering: van theorie naar praktijk;
• Martijn Meijers: echte varioschaal kaarten; 
• Michiel van der Meulen: Geologie: 3D ruimte ontmoet tijd;
• Wouter Brokx: grondbewegingsanalyses en behoefte aan 4D software.
Voor verdere informatie zie: http://www.geospatialworldforum.org/2012/index.htm

De deelnemers afkomstig uit 35 landen van 
Australië tot en met Zwitserland.
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2012 GIS 
Magazine
Nieuwsbrieven
 
Geo-Database Management Center 
(GDMC)

- GIS Magazine, jaargang 10, nummer 1, jan/feb 2012, 1 p.
- GIS Magazine, jaargang 10, nummer 2, mrt 2012, 1 p.
- GIS Magazine, jaargang 10, nummer 3, apr/mei 2012, 1 p.
- GIS Magazine, jaargang 10, nummer 4, jun 2012, 1 p.
- GIS Magazine, jaargang 10, nummer 5, jul/aug 2012, 1 p.
- GIS Magazine, jaargang 10, nummer 6, sept 2012, 2 p.
- GIS Magazine, jaargang 10, nummer 7, okt/nov 2012, 2 p.
- GIS Magazine, jaargang 10, nummer 8, dec 2012, 2 p.
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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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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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Op donderdag 14 juni 2012 zal voor de derde maal 
het exclusieve GeoBusiness OPEN Golf Event 
plaatsvinden op de prachtige baan van het 
Golfcentrum “de Batouwe” in Zoelen.

Een bijzonder golftoernooi en clinic
(voor beginners) inclusief lunch en
diner, gericht op het (senior) 
management van aanbieders en
gebruikers van GEO-toepassin-
gen. Een gezellige sportieve dag,
waarbij de sociale en informele
contacten voorop staan.

U bent van harte uitgenodigd zich
hiervoor in te schrijven.

Omdat het aantal plaatsen 
beperkt is, kunnen wij niet 

iedereen een plaats voor dit
unieke evenement garanderen.

Dus schrijf u snel in via: 

w w w . g e o b u s i n e s s o p e n . n l

GeoBusiness OPEN
Het Golf Event van 2012

Test ADV GeobusinessOPEN 2012_Opmaak 1  22-02-12  17:07  Pagina 1 GIS312_CAD 2-2006  05-04-2012  15:53  Pagina 55
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2013 GIS 
Magazine
Nieuwsbrieven 

Geo-Database Management Center 
(GDMC)

- GIS Magazine, jaargang 11, nummer 1, jan/feb 2013, 2 p.
- GIS Magazine, jaargang 11, nummer 2, mrt 2013, 2 p.
- GIS Magazine, jaargang 11, nummer 3, apr/mei 2013, 2 p.
- GIS Magazine, jaargang 11, nummer 4, jun 2013, 2 p.
- GIS Magazine, jaargang 11, nummer 5, jul/aug 2013, 2 p.
- GIS Magazine, jaargang 11, nummer 6, sept 2013, 2 p.
- GIS Magazine, jaargang 11, nummer 7, okt/nov 2013, 2 p.
- GIS Magazine, jaargang 11, nummer 8, dec 2013, 2 p.
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� ������������������
�����������������������
�������������������
Sinds september 2012 is de Master of Science opleiding 
Geomatics gehuisvest in de mooiste faculteit van de TU 
Delft: Bouwkunde. De inbedding binnen deze inspire-
rende en creatieve onderwijsomgeving komt ook tot uit-
5-  �����3��3�203�2-��2 �5231-��-( / / ( 3��2�/ ( 0���3&�-3
0�23.  ��032���-��/ 2�0��3���-3523&�� �3�1352302�������23

omgeving sluit de opleiding beter aan op de bachelor 
Bouwkunde. Maar de zelfstandige opleiding stelt zich 
nadrukkelijk ook open voor alle bachelorstudenten van 
geschikte vooropleidingen uit binnen- en buitenland. 

Deze unieke positie is eind 2012 onderkend door de on-
derwijsvisitatiecommissie, die de Nederlands-Vlaamse 
Accreditatieorganisatie (NVAO) een positief advies 

heeft gegeven voor de heraccreditatie voor de komende 
zes jaar. Het onderwijsprogramma is nauw verwe-
�2�3/ 203�203��52-��2��1-��-( / / ( 3��2����&�-/ ( 0���3
02��������3�3���2-�( ��2�3���23523��) �3��2 ��. -�2&3
van April/Mei 2013). Daarnaast is het Onderzoeksin-
stituut OTB, waarvan de Sectie GIS-technologie deel 
uitmaakt, als een herkenbare afdeling in de Faculteit 
Bouwkunde geplaatst. Dit biedt zeer goede kansen voor 
een verdere vervlechting van onderwijs en onderzoek.
Het curriculum is in 2012 geheel opnieuw opgebouwd 
2�3. 2�0( ( 03 �03523����2�523�( ��2�3�( �32��3�3��3��0 �
diepunten):

-
ronment

( �53�( -0��-( 1��3

�-����3) ( �( �2/ 2�0

Visualisation Technology

-
lation

��3�20322-�023�( ( -3��32-3- �/ 023���-3����3( ( �3�( ��2�3��3
een vrij te kiezen keuzedomein. Het tweede jaar start 

-
zevak, en het geheel wordt afgesloten met een afstudeer-

en invulling van de verschillende onderwijsonderdelen 
van de MSc Geomatics is terug te vinden op de website: 
www.geomatics.tudelft.nl. 
Meer nieuws en aankondigingen worden ook geplaatst 
op facebook /DelftGeomatics

� �����������������
�  ������ ���������������������������� ������ ����� ������������������
���������� ����������� ���������������������������������������������
��������� ����������������������������������������������������������
��� ��

Tijdens het Masterevent bij Bouwkunde op 23 april jl. 
trok ook Geomatics de nodige aandacht.

� ����������������� �������������������� �� ��
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Organisatorische veranderingen, Italiaans afstudeeronderzoek  

in Delft en kort nieuws  

Organisatorische 
veranderingen

Komst OTB en aanvulling  
faculteitsnaam 
Na een voorbereidingsperiode van 
een kleine twee jaar is het Onder-
zoeksinstituut OTB, en daarmee 
ook de Sectie GIS-technologie, met 

onderdeel geworden van de faculteit 
Bouwkunde. Naar aanleiding van 
deze uitbreiding zal de Engelse naam 
van de faculteit aangevuld worden 
tot Faculty of Architecture and the 
Built Environment. De faculteit 
Bouwkunde en de nieuwe Afdeling 
OTB zien de samenwerking positief 
tegemoet en verwachten veel van 
deze bundeling. Karin Laglas, decaan van Bouwkunde: 
�Met de komst van het OTB weerspiegelt onze faculteit 
nog duidelijker de breedte van de gebouwde omgeving 
en kunnen we nu nog beter inspelen op maatschappe-
lijke vragen. Bouwkunde en OTB werkten al intensief 
samen en de integratie versterkt dat nog eens.�
Afdelingsvoorzitter en voorheen wetenschappelijk 
directeur Peter Boelhouwer: �Voor het OTB biedt deze 
integratie mogelijkheden om de onderwijsactiviteiten 
uit te bouwen en het onderzoek gezamenlijk te verste-
vigen.�

NCG gaat door als Nederlands Centrum voor 
Geodesie en Geo-informatica 
Per 1 januari 2014 zet de NCG haar werk voort als 
Stichting Nederlands Centrum voor Geodesie en Geo-
informatica en niet meer als commissie van de KNAW. 
In de NCG wordt overlegd tussen wetenschap en prak-
tijk over kennisoverdracht, kennisontwikkeling en on-
derzoek op het gebied van geodesie en geo-informatica. 
Op dit gebied brengt de NCG adviezen uit, mede voor 
het geo-informatiebeleid van de overheid en verricht zij 
onder andere strategische verkenningen en scenario-
studies voor de ontwikkeling van het vakgebied en het 
initiëren van onderzoek.
In de NCG werken ca. 80 wetenschappers en vertegen-
woordigers uit de praktijk samen. 

Wij zien de inbedding binnen de faculteit  
Bouwkunde met veel vertrouwen tegemoet
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Italiaans afstudeer-
onderzoek in Delft

Filippo Mortari en Davide Russo van de Universiteit 
van L�Aquila (Italië) zijn in het kader van het Erasmus 
Programma van februari tot augustus 2013 te gast bij de 
Sectie GIS-technologie. Zij werken hier aan hun afstu-
deeronderzoek op het terrein van indoor navigatie en 
worden begeleid door Sisi Zlatanova.
Indoor navigatie is een uitdagende onderzoeksvraag. De 
plaatsbepaling is niet zo nauwkeurig, gebruikers kunnen 
zich binnenhuis vrij bewegen en het routenetwerk is 
lastig af te leiden in geval van complexe binnenhuissitu-
aties. Het creëren van een goed netwerk en gegevensmo-

-
viteit van een gebouw en voor het representeren van de 
positie van objecten binnen de omgeving. Het doel van 
het onderzoek van Filippo is dan ook het automatisch 

recente literatuur tot op heden nog niet mogelijk is).
Om succesvol je weg te kunnen vinden is informatie 
nodig over wat zich in de omgeving bevindt en waar het 
zich bevindt. Een gids die bekend is met de omgeving 
kan je leiden. Deze gids kan een persoon zijn maar ook 
een elektronisch toestel, bijvoorbeeld een smartphone, 
waarmee het mogelijk is de menselijke oriëntatie en 
navigatie in goede banen te leiden. Het onderzoeksdoel 
van Davide is na te gaan hoe routes automatisch gege-
nereerd kunnen worden om de navigatie te ondersteu-
nen, inclusief zichtbare oriëntatiepunten (�landmarks�). 
Dit proces wordt vervolgens geïmplementeerd in een 
Android-gebaseerd prototype: �IndoorGuide�, dat gebruik 
maakt van QR-codes voor gebruikersplaatsbepaling.

Redactie

Juli/augustus 2013

 

Tijdens het Geospatial World Forum dat van 13 tot 16 mei jl. 
in het World Trade Center in Rotterdam gehouden werd, is het 
project 3D Pilot opnieuw in de internationale prijzen gevallen.  
Aan het eind van 2011 werd de pilot al aangenaam verrast met 
een �OGC Award�. Dit jaar werd de pilot vereerd met de �Geospatial 
World Policy Award�.
3D Pilot is een initiatief van Geonovum, het Kadaster, de NCG 
en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. In 2012 werd de 
pilotfase afgerond met de publicatie van verschillende implemen-
tatietools voor 3D. Via de 3D SIG (Special Interest Group) werken 
de betrokken experts aan de ontwikkeling van 3D-standaarden en 
de toepassingen hiervan.

Op 14 juni jl. is Roeland Boeters cum laude afgestuurd. Hij volgde 
de Master Geomatics � die onder de verantwoordelijkheid valt van 
de sectie GIS-technologie � en sloot zijn studie af met het afstu-
deeronderzoek �Automatic enhancement of CityGML LoD2 models 
with interiors and its usability in net internal area determination� 
met als eindverantwoordelijke Sisi Zlatanova en begeleider Ken 
Arroyo Ohori. Wij feliciteren Roeland van harte! Zijn scriptie kan 
via http://repository.tudelft.nl/ gedownload worden.
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Het �European Location Framework� (ELF) project, twee nieuwe
gasten bij de sectie GIS-t en kort nieuws  

ELF-project van start  
gegaan

Per 1 maart is het �European Location Framework� 
(ELF) project van start gegaan, een groot EU-project 
met een consortium van 30 partijen, waaronder vanuit 
Nederland het Kadaster (Geonovum) en de TU Delft. 
Daarnaast doen er uit vele andere Europese landen 

kennisinstellingen mee. De looptijd van het project 
is drie jaar. De implementatie van ELF zal in drie 
fasen plaatsvinden en in elke fase zal er meer inhoud 

dekking, meer detail/grotere schaal en 
meer thematische inhoud). De ELF-

datasets en diensten:

 

-

 ELF Internationale grenzen voor �edge 
matching�

 
Nationaal)

 ELF Geolocator (namen, adressen en administratie)

Topo).
-

voor de ontwikkeling van open source geo-tools ter on-
dersteuning van: (1) datatransformatie/harmonisatie, 

matching (kaartgrenzen op elkaar laten aansluiten), 

Daarnaast heeft de sectie Geo-informatie en Grond-

vlak van het organiseren van duurzaam toegang en 

ELF faciliteert het creëren van innovatieve �value-

grensoverschrijdende en pan-Europese geo-informatie. 
Het ELF-platform zal zowel tijdens als na het project 

http://www.elfproject.eu/.

OTB2013_GDMC-NB09=II.indd   1 26-08-13   16:25
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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

September 2013

Samenwerking met Zuid-Korea
-

wekt van onderzoekers en ontwikkelaars. De steden worden groter 
-

der. waardoor het moeilijker wordt om zich er te oriënteren. Deze 
-

installaties en leidingen, het snel lokaliseren van storingen en het 
evacueren van mensen in noodsituaties. 

van Zuid-Korea om onderzoek te verrichten naar indoor model-

van een hiërarchisch 3D indoor model waarmee het mogelijk moet 

verschillende vormen van verplaatsing (lopen, rijden, vliegen) en 

delen van kamers of door muren en plafonds), met en zonder 

maken. Het model wordt ontwikkeld in samenwerking met de 

Kadaster valt in de prijzen
-

Deze prijs werd toegekend omdat het Kadaster de productietijd 

door de invoering van een nieuwe productiemethode. Het team 

Kadaster ontwikkelde de zogeheten �automatische generalisatie�. 

-
-

-

Twee nieuwe gasten

nieuwe gasten. Kasia Gó d

Daarnaast is zij fulltime medewerkster van het Head 

stage van drie maanden en voert een promotieonder-
zoek uit naar 3D kadastrale modellering in Polen. De 

te maken en om hun juridische status op transparante 

voor Polen (2D/3D), het conceptuele model te transfor-

deze modellen te testen en te evalueren met echte data 

-
-

-
lijke kaartgeneralisatieservice voorzien kan worden van 
ondersteuning van een �smooth zoom� functionaliteit.

-
-

de omgeving te realiseren. Hiermee moet het mogelijk 
zijn dat de representatie van geo-informatie niet alleen 

de gewenste details, maar dat er ook geantwoord kan 
worden op de gevraagde �smooth zoom�-operaties door 
aanvullende details te sturen.

 Lina (links) en Kasia zien het wel zitten bij de Sectie GIS-t.

OTB2013_GDMC-NB09=II.indd   2 26-08-13   16:25
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Nieuws van het onderwijsfront

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Voor alle relevante informatie zie:
www.geomatics.tudelft.nl.

Redactie

www.gdmc.nl

Geomatics for the Built Environment � TU Delft

Stefan van der Spek nieuwe onderwijsdirecteur Geomatics.

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Nieuws van het onderwijsfront

Met in deze editie

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Nieuws van het onderwijsfront

Met in deze editie

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Nieuws van het onderwijsfront

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Geomatics for the Built Environment � TU Delft

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Geomatics for the Built Environment � TU Delft

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Geomatics for the Built Environment � TU Delft

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Geomatics for the Built Environment � TU Delft

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

een goede ontwikkeling van de instroom. Een succes
met 7 studenten in 2012 mogen we nu spreken over
Informatica (1) en Civiele Techniek (1). Na een start
Bouwkunde (8), Industrieel Ontwerpen (1), Technische
De Nederlandse studenten hebben als vooropleiding
resp. China (3x), Griekenland (2x), Italië en Litouwen.
internationale instroom gaat het om 7 studenten uit
5 dames � mogen verwelkomen. Voor wat betreft de
for the Built Environment 18 studenten � waaronder
Per 1 september heeft de MSc-opleiding Geomatics - 
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Built Environment. Daarnaast is hij Visiting Professor
Urban Design aan de Faculteit Architecture and the
Van der Spek is Associate Professor bij de leerstoel
wijsdirecteurschap overgenomen van Edward Verbree.
Per 1 september heeft Stefan van der Spek het onder
een instroom van 15 studenten.
Technische Aardwetenschappen hebben succes met
Sensing van de MSc-opleidingen Civiele Techniek en
Ook onze collega�s van de track Geoscience and Remote
volle studie toegewenst.
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www.geomatics.tudelft.nl.
Voor alle relevante informatie zie:
ten van de opleiding. Zonder hem was het niet gelukt!
Wij willen Edward bedanken voor het op de rails zet
�evidence-based design�, �modelling� en �processing�.
van �data-driven design�, zoals �parametric design�,
in Urban Design, maar ook door het implementeren
integreren, onder andere door ArcGIS te gebruiken
Zijn doel is om Urbanism en Geomatics verder te
aan de Northumbria University in Newcastle.
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Meer informatie zie: 
www.darenproject.weebly.com.

GIMA � UT, UU, WUR & TU Delft
GIMA mag zich nog steeds in de belang-
stelling van studenten verheugen. De 
totale instroom bedraagt 27, waaronder 
12 dames. 8 Studenten zijn uit het bui-
tenland afkomstig (Estland, Italië (2x), 
Polen, Nigeria, Rusland, Spanje en Ka-
meroen). Eén student volgt de opleiding 
parttime. Iedereen een mooie studietijd 
toegewenst!
Ook GIMA heeft een nieuwe opleidings-
directeur, Corné van Elzakker. Hij volgt 
Connie Blok op, die met pensioen is 
gegaan. Wij willen haar bedanken voor 
alle inspanningen gedurende de laatste 
jaren. Connie, geniet van je welverdiende 
pensioen. Van Elzakker is werkzaam bij de Universiteit Twente, 
Faculteit ITC, waar hij een breed scala aan taken op het gebied 
van wetenschappelijk onderwijs, onderzoek en advieswerkzaam-

als hoofdvak aan de Universiteit Utrecht, waar hij later ook zijn 
doctorstitel behaalde. 
Momenteel ligt de nadruk van zijn onderzoek op de toepassing van 
methoden en technieken voor gebruiks- en gebruikersonderzoek 
in het geo-domein. Gezien het feit dat Van Elzakker al Director 
of Studies is geweest bij verschillende ITC-cursussen en portfolio-
manager onderwijs was van de ITC-afdeling Geoinformation 
Processing, heeft hij de nodige ervaring op het gebied van onder-
wijsmanagement.
Voor alle relevante informatie voor de MSc GIMA zie:  
http://www.msc-gima.nl/.

Tot slot een GIMA-feestje
Op 2 september 2013 vierde GIMA haar tienjarig bestaan bij de 
Faculteit ITC in Enschede. De dag begon met een �outdoor map-
ping event�. Deelnemers karteerden �points of interest� in het cen-
trum van Enschede, die met elkaar werden gedeeld via het web.
Na een netwerklunch opende Henk Ottens, emeritus hoogleraar 
van de UU, de viering door een overzicht te geven van het begin 
van het GIMA-tijdperk. Daarna gaf de voorzitter van het GIMA-
bestuur, Menno-Jan Kraak, een overzicht in cijfers van de ontwik-
kelingen gedurende de laatste 10 jaar. Robert Weibel van de ETH 
Zürich ging in op de GIScience-ontwikkelingen en de gevolgen 
hiervan voor het onderwijs. Daarna deelden de alumni Marije 
Louwsma en Rob de Wolff hun GIMA-ervaringen met het publiek. 

Ed Parsons van Google presenteerde 
de trends in geo-informatica vanuit 
het Google-perspectief.
Op de afsluitende borrel werd nage-
praat en is informeel afscheid geno-
men van Connie Blok.

De studenten van het DaRen-project met begeleiders in China.

De winnaars van het �outdoor mapping 
 . ©Foto Baayens

Corné van Elzakker nieuwe oplei-
dingsdirecteur GIMA.
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Het team is vanaf 20 �september voor 24 dagen naar
Edward Verbree.
sen�). Het project wordt begeleid door Sisi Zlatanova en
woorden Da �intelligentie, toegankelijkheid� en Ren �men
of Hubei (China) genaamd DaRen (afgeleid van Chinese
3D-indoor-navigatiesysteem voor het Provincial Museum
met het opzetten van een
waarbij zij experimenteren
begonnen met een project
ten van de Master Geomatics
Recentelijk zijn zeven studen
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tiesystemen aan het licht te brengen en daarnaast de
van het project is om de potentie van 3D-indoor-naviga
gebouwen de weg te vinden. De algemene doelstelling
zijn, maar het wordt ook mogelijk om op deze manier in
3D en niet alleen de buitenwereld zal navigeerbaar
Het �gewone� 2D-navigeren zal worden vervangen door
niet meer weg te denken uit de moderne samenleving.
Navigeren is de laatste tien jaar een bewezen succes en
tie in de praktijk te onderzoeken.
Wuhan om de proef op de som te nemen door de applica
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Meer informatie zie:
U bent van harte welkom.
en Roel Schiphorst (BlueMark Innovations).
of Architecture and the Built Environment)
gesproken door Stefan van der Spek (TU Delft � Faculty
gen worden gepresenteerd. Er zal onder andere worden
14:00 uur een symposium plaats waarbij de bevindin
TU Delft � Unit Culture Division (Mekelweg 10) vanaf
Op donderdag 31 oktober vindt in de Theaterzaal van de
bij de dagelijkse gebruikers te vergroten.
bewustwording van de mogelijkheden van deze techniek
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2014 GIS 
Magazine
Nieuwsbrieven 

Geo-Database Management Center 
(GDMC)

- GIS Magazine, jaargang 12, nummer 1, jan/feb 2014, 2 p.
- GIS Magazine, jaargang 12, nummer 2, mrt 2014, 2 p.
- GIS Magazine, jaargang 12, nummer 3, apr/mei 2014, 2 p.
- GIS Magazine, jaargang 12, nummer 4, jun 2014, 2 p.
- GIS Magazine, jaargang 12, nummer 5, jul/aug 2014, 2 p.
- GIS Magazine, jaargang 12, nummer 6, sept 2014, 2 p.
- GIS Magazine, jaargang 12, nummer 7, okt/nov 2014, 2 p.
- GIS Magazine, jaargang 12, nummer 8, dec 2014, 2 p.
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Jantien Stoter benoemd 
tot hoogleraar Spatial 
Data Infrastructure aan 
de TU Delft

Jantien Stoter is 
per 1 december 
2013 benoemd 
tot hoogleraar 
Spatial Data In-
frastructure (SDI) 
aan de Faculteit 
Bouwkunde in 
Delft. Haar leer-
stoel onderzoekt 
methoden en 
technieken om 
op een slimme 
manier gebruik 
te maken van 
grote hoeveel-
heden zeer 
heterogene 
ruimtelijke ge-
gevens bin-
nen informatie 

infrastructuren. Deze gegevens kunnen 2D zijn, maar 
steeds vaker zien we 3D data gebruikt worden bij 
het oplossen van ruimtelijke vraagstukken omtrent 
het intensieve gebruik van ons land. Ook kan het 
gaan om globale gegevens (zoals een overzicht 
van natuurgebieden in Nederland) als om gegevens 

op een hoog detail niveau (denk aan de BGT). De 
leerstoel onderzoekt hoe je met deze verschillende 

een automatische wijze data op globaal detail-

met veel details.
Jantien combineert haar professorschap met haar 
functie als adviseur Innovaties bij het Kadaster, één 
van de belangrijkste landelijke leveranciers van 
geo-informatie en ook met haar werkzaamheden 
als adviseur Geo-ICT bij Geonovum. De ambitie van 
het onderzoek van deze leerstoel is dan ook om te 
opereren op het snijvlak van praktische problemen 
en wetenschappelijke inzichten. De brug tussen we-
tenschappelijke vraagstukken en maatschappelijke 
vraagstukken, die Jantien sinds 2009 in deze com-
binatie van functies heeft weten te leggen, zal een 
belangrijk onderdeel blijven van haar onderzoek.
Stoter behaalde in 2004 haar doctorsgraad aan 
de TU Delft met het onderwerp 3D-kadaster, waar-
voor ze de Prof. J.M. Tienstra Onderzoeksprijs van 
de KNAW kreeg. Sinds 2009 werkt ze als universitair 
hoofddocent bij de Sectie GIS-technologie van 
het OTB in Delft. In 2010 kreeg ze een prestigieuze 
Vidi-beurs van NWO (Nederlandse Organisatie voor 
Wetenschappelijk Onderzoek) voor haar onderzoek 
naar 5D data modellering. Jantien is voorzitter van 

geeft leiding aan de nationale 3D Special Interest 
Group (3D SIG). Jantien doceert ook in de MSc op-
leiding �Geomatics for the built environment�.
De afgelopen jaren gaf Jantien leiding aan een 
onderzoeksgroep met een internationale reputatie. 
Deze groep zal ze in haar nieuwe functie als hoogle-
raar verder ontwikkelen en uitbouwen.

Met in deze editie
Jantien Stoter benoemd tot hoogleraar, Jaarbijeenkomst CIV-RWS 
� TU Delft, Samenwerkingsovereenkomst met Geonovum met een
jaar verlengd en de Sectie GIS-technologie heet een nieuwe gast 
welkom.
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Wij feliciteren Jantien van harte met haar 
benoeming.
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Samenwerkingsverban-
den
�Samenwerking Rijkswaterstaat Centrale Informa-
tie Voorziening (RWS CIV) en TU-Delft: Kennisregie, 
kennisontwikkeling en toepassing in de praktijk�
Op 6 december 2013 vond in het kader van de sa-
menwerking tussen RWS CIV en de TU Delft de traditio-
nele jaarvergadering plaats, waar rond de 40 deel-
nemers acte de présence gaven. De samenwerking 
past in de kennisstrategie RWS-breed en richt zich door 
onderzoek en het uitvoeren van projecten op het ef-

Onder de bezielende leiding van Rutger Krans (RWS 
-

logie) werd teruggekeken op de in 2013 uitgevoerde 
dan wel lopende projecten. Voordat deze presenta-
ties werden gegeven onderstreepte Marja Nieuwen-
huizen-Suurd (Management RWS CIV) het belang van 
de samenwerking.

�Data is goud�, 
aldus Marja.

Daarna was het de beurt aan de onderzoekers van de 
TU Delft en hun counterpart bij RWS. Aan bod kwamen 
onder andere de volgende projecten:

-
ziening;

trusted data;

het genereren van dieptecontouren voor de inland 

-

Na elke presentatie was er gelegenheid om via de in-

vervolgprojecten in 2014. Daar gaat het kernteam nu 

een mooi samenwerkingsjaar.

Geonovum
De samenwerking met Geonovum is verlengd. De 
afgelopen 3 jaar werkten verschillende van onze me-
dewerkers mee aan de missie van Geonovum om de 
overheid beter te laten presteren met geo-informatie. 
Daarbij werkten wij vanuit een wetenschappelijk per-
spectief mee aan onderwerpen zoals 3D, Linked Open 

modellen, implementatievraagstukken rond de BGT 
en de ontwikkeling van de visie voor de Nederlandse 
geo-informatie infrastructuur. Dat deze combinatie 
ook wetenschappelijk goed werkt blijkt uit publicaties 
en presentaties die we de afgelopen jaren samen 
hebben mogen doen. Het toetsen van wetenschap-
pelijke inzichten in de praktijk biedt ons weer nieuw 
materiaal voor onderzoek en daarmee inspiratie voor 
ons werk in Delft. We zijn dan ook blij met de continue-
ring van de samenwerking.

Redactie

tel. 015-278 4548, e-mail e.m.fendel@tudelft.nl
www.gdmc.nl

Januari/Februari 2014

Medio januari verwelkomde 
de Sectie GIS-technologie een 

Muhd Hairi bin Wan Ab Karim is 
een eerstejaars PhD student van 

(UTM) Johor Bahru. Hij is lid van 
de 3D Onderzoeksgroep, die 
onder leiding staat van prof.
dr.ir. Alias Abdul Rahman van de 
Faculteit Geoinformation and 

De leden van het team, die 
onderzoek doen op het ter-

datastructuurprojecten, zijn o.a. Mariam Asghari (3D 

Pawel Boguslawski. Deze onderzoeksgroep heeft samen-
werking met de Sectie GIS-technologie van de Afdeling 
OTB van de Faculteit Bouwkunde gezocht omdat beide 
groepen qua visie op één lijn zitten (aanvullende tijd- en 
schaaldimensies voor het huidige 3D GIS gegevensmodel).

Tijdens zijn verblijf zal Hairi vergelijkend onderzoek verrich-
ten met betrekking tot de capaciteit van datastructuren 
en databases. Hairi wil zijn kennis over de manier waarop 
de 3D varioschaal geconstrueerd kan worden verdiepen. 
Dit op basis van het Space Scale Cube (SSC) model, zoals 
dit door een aantal medewerkers van de Sectie GIS-tech-
nologie ontwikkeld wordt. De nodige discussies over het 
varioschaalmodel zal zijn onderzoek op het terrein van de 
ontwikkeling van 3D schaal ten goede komen. Daarnaast 
is zijn streven ook dieper in te gaan op de 4D (3D geome-
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Grote puntenwolken-
project op koers

In de nieuwsbrief van maart 2013 is het �Grote pun-
tenwolken voor eSciences� project geïntroduceerd. 
Het project loopt nu ongeveer een jaar en steeds 
meer resultaten worden zichtbaar. Het eerste jaar 
zijn de inspanningen vooral gericht op een onder-
zoek naar gebruikerswensen en een verkenning van 
de ondersteuning van puntenwolken in Data Base 
Management Systemen.

Door middel van interviews en enquêtes zijn (poten-
tiële) gebruikers van puntenwolken uit de academi-
sche wereld, het bedrijfsleven en vanuit de hoek van 
de databeheerders, ondervraagd. Er is gevraagd 
naar het huidige gebruik, en wensen ten aanzien 
van selecties, berekeningen en analyses met punten-
wolken. Ook bijvoorbeeld de toegang tot de data, 
visualisaties en te ondersteunen data formats en co-
ordinaatsystemen zijn aan de orde gekomen. Uit de 
resultaten blijkt dat het gebruik van puntenwolken, in 
Nederland bijvoorbeeld AHN1 en AHN2, nog relatief 
gering is en dat veel gebruikers zich beperken tot 
het gebruik van de data in raster formaat. Voor een 
deel omdat het aansluit bij de tot nu toe gebruikte 
manier van werken, voor een deel ook omdat men 
het hanteren van puntenwolken als moeilijk ervaart. 
Precies dit laatste is waar het puntenwolkenproject 
verbetering in wil brengen. Het beschikbaar komen 
van AHN als open data in maart 2014 zal het gebruik 
van dit type data zeker stimuleren. Het volledige rap-
port over de gebruikerswensen is op de website van 
het project te vinden: http://pointclouds.nl.

Puntenwolken worden vaak geleverd als een verza-

Relatief recent is de ondersteuning van punten-
wolken in voor de geo-wereld belangrijke DBMS�en 
als PostgreSQL/PostGIS en Oracle. In het project 
worden de databaseoplossingen voor puntenwol-

-
singen. Ook MonetDB, een ander type DBMS dan 
de eerder genoemde systemen, is recentelijk bij de 
vergelijking betrokken. Als eerste is een eenvoudige 
benchmark opgezet, gericht op selecties (te vinden 
op de projectwebsite). Opvolgende benchmarks 
worden met steeds grotere puntenwolken uitge-
voerd. In een later stadium zullen daar ook meer 
functionaliteit, berekeningen en analyses, aan wor-
den toegevoegd. Initiële resultaten laten zien dat 
er behoorlijke verschillen bestaan tussen de diverse 
oplossingen. Eenmaal geladen in een database 
werkt het opvragen van gegevens goed, maar in 
sommige gevallen is het aanmaken van de punten-
wolk vooralsnog een knelpunt. Aan de database 
ondersteuning van puntenwolken moet nog veel 

verdere verwerking kan fungeren. 

Met in deze editie

Grote puntenwolkenproject op koers, Project Big data in het geo 
domein gehonoreerd en Welkom voor onze gasten uit Tsjechië.
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Bron: Fugro GeoServices B.V.
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Big data analyse in het 
geo domein

Het door Martin Kersten � hoofdaanvrager (CWI) 
en de co-aanvragers Henk Scholten (SPINlab), Sisi 
Zlatanova (TU Delft) en Milena Ivanova (NLeSC) in 
het kader van het Strategic Partnership Programma 
(NL eScience Center) ingediende projectvoorstel �Big 
data analyse in het geo domein� is recentelijk goed-
gekeurd.

Een diepgaande en gedegen software infrastructuur 
voor big data analyse is een sleutelcomponent om 
tred te houden met het zeer concurrerende gebied 
van de eScience. Veel wetenschappelijke domeinen 
moeten big data verzamelingen - met rijke ruimtelijke 
karakteristieken - beheren en analyseren. Hiertoe be-
horen ook grote 3D puntenwolken, die met moderne 
laserinstrumenten zijn ingewonnen en die in toene-
mende mate aan populariteit winnen bij stedelijke 
modellering, aardwetenschappen en digitale object-
preservering op het terrein van geschiedenis en kunst. 

Tijdens het laatste decennium zijn veel Data Base 
Management Systemen met succes uitgebreid met de 
ondersteuning van ruimtelijke toepassingen. Echter de 

omvangrijk volume worden niet goed beheerd door 
de standaard ruimtelijke datatypen. Nieuwe ruimtelijke 
datatypen worden ontwikkeld, maar staan nog in de 
kinderschoenen en bieden beperkte functionaliteit.

In dit project willen we de kolomgebaseerde analy-
tische database MonetDB uitbreiden met opslag- en 
indexeringstechnieken voor 3D puntenwolken en 3D 
volumetrische pixels (voxels) en kenmerken, waarmee 
voorzien wordt in functionele primitieven voor het bou-

project maakt gebruik van de stedelijke modellering 
van de haven van Rotterdam als proof-of-concept 
toepassing.

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

April/Mei 2014

Onze gasten uit Tsjechië

Karel & Pavel genieten van een vroege Nederlandse lente

de Sectie Geomatics, Afdeling Wiskunde van de Universiteit 

Systemen (GIS�en), ruimtelijke analyse en modellering van 
3D en 4D gegevensstructuren. Verder werkt hij in het kader 
van Europese projecten (o.a. Plan4All & Open TransportNet-
work) aan gegevensmodellen. Hij levert een bijdrage aan 
het project GEPAM op het gebied van gegevensstructuren 
voor gebouwen behorend tot het cultureel erfgoed. Hij is 
actief op het gebied van Global Navigation Satellite Sys-
tems (GNSS�en) en participeert sinds 2004 in de ontwikkeling 
van referentiestation netwerken van Tsjechië. Hij heeft 13 
jaar ervaring in lesgeven en de begeleiding van afstudeer-
projecten. Verder heeft hij kennis van geo-ruimtelijke web 
toepassingen conform de OGC standaarden.

Pavel Hájek is junior onderzoeker en PhD student bij de 
Sectie Geomatics, Afdeling Wiskunde van de Universiteit van 
West Bohemia. Hij concentreert zich op 3D modellering, 3D 

Hij is betrokken bij het grensoverschrijdende project �Memo-
rial Landscapes, Dresden and Terezín as places to remember 
the Shoah�, waar hij verantwoordelijk is voor 3D modellering 

-
catieve evenementen voor middelbare scholieren en de 
promotie van Geomatics bij het grote publiek.
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Op visite bij Oracle

In de nieuwsbrief van april/mei 2014 zijn de resultaten 
van het �Grote puntenwolken voor eSciences� project 
kort samengevat: gebruikerswensen geanalyseerd, con-
ceptuele benchmark opgesteld en eerste (mini) bench-
marks uitgevoerd op verschillende platvormen (Oracle, 

Peter van Oosterom heeft in kader van zijn sabbatical 
en het puntenwolkenproject  van begin maart tot begin 
juni 2014 bij het Oracle New England Development 
Centre (NEDC, Nashua NH, USA) samengewerkt met 

Het Oracle New England Development Centre

Het hoofdonderwerp was betere ondersteuning van 
puntenwolken in de database en mogelijke standaardi-

-
testen, zoals uitgevoerd door Theo Tijssen (TUD) en 
Oscar Martínez Rubi (vanuit het Netherlands eScience 
Center ingezet in het puntenwolkenproject bij de TUD, 
en in de laatste week van mei 2014 ook te gast bij Ora-

cle NEDC) zijn samen met Mike Horhammer en Siva 

mede door het vergelijken van de verschillende datama-
nagementplatformen (testen bij de TUD) en het testen 
door Oracle van (vaak) aangepaste versies van de 

verloopt en dit dan resulteert in een opslagstructuur 

De eerste testen laten zien dat dit laatste goed lukt 
met Oracle�s point cloud datatype (SDO_PC): de query 
responsetijd is nagenoeg constant bij het opschalen van 

te laden op een gewone server (in ons geval een HP 
Proliant DL380p, 2*8 cores, 128 GB RAM) moet nog 

-
voerd met een X4-2 Half Rack Exadata machine (met 

compression�, wat tevens resulteerde in een compactere 
opslag dan in alle andere geteste datamanagement-

waren met deze testdata aanzienlijk sneller op de Exa-
data machine: een factor 2 tot 30, vooral bij queries die 

normale machine het laden en structureren sneller 
te laten verlopen zonder dat de structuur merkbaar 

Ook het onderwerp standaardisatie van puntenwolken 

zorgen dat in de revisie van ISO 19107 puntenwolken 
goed worden meegenomen door het editteam onder 

Met in deze editie

Op visite bij Oracle, Op weg naar standaardisatie bij indoormodel-

lering en -navigatie & Kort nieuws
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Op weg naar standaar-
disatie bij indoormodel-
lering en -navigatie

Redactie

www.gdmc.nl

Juli/Augustus 2014

Kort nieuws

Sectie GIS-t gaat kwartier maken bij 

Bouwkunde

De Sectie GIS-t maakt deel uit van het OTB, dat als afdeling 
van de faculteit zich richt op het onderzoek voor de gebouwde 

nóg duidelijker met de komende verhuizing van het OTB 

karakteristieke en monumentale universiteitsgebouw wordt 
momenteel met een reeks aanpassingen en verbouwingen 
effectief en duurzaam voor de toekomst gemaakt: BK City 

nieuwe vleugel en de huisvesting van het voltallige OTB 
neemt de sectie alvast haar positie in: vanaf juli 2014 zijn de 
medewerkers al op een tijdelijke locatie in BK-City gehuis-

inbedding van het onderzoek en onderwijs van de sectie 

adressen blijven hetzelfde; het is misschien even zoeken naar 
-

En nu we daar toch zijn: op 11 en 12 september is de Faculteit 
Bouwkunde de locatie voor de tweede uitvoering van de Geo-

zich richten op één van de vier thema�s: Geodesign for a Safer 
World, Smart(er) Cities, The Identity of Place, en tot slot: 

-

Save the date!!!!!!!!!

-

� hoogleraar Spatial Data Infra-
structure � haar inaugurele rede in 
het Auditorium van de Aula van de 
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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 
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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
Elfriede M.Fendel, (projectmanager sectie GIS-technologie);
tel. 015-278 4548, e-mail e.m.fendel@tudelft.nl
www.gdmc.nl

September 2014

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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Geomatics Synthesis 
Project 2014: 
�Waar zijn we en waar 
gaan we naar toe?�
Vrijwel iedereen gebruikt op het werk, in z�n vrije 
tijd of onderweg een smartphone, tablet, notebook of 
een ander handig device dat via Wi-Fi access points 
verbonden kan worden met het Internet. Het afvangen 
van het verzoek verbonden te worden of te blijven door 
speciale Wi-Fi monitors is voldoende om de locatie van 
deze devices in beeld te brengen. En aangezien een 
smartphone zich vaak in de directe nabijheid van de ei-
genaar bevindt, geeft deze dus ook de whereabouts van 
studenten, werknemers, klanten, museumbezoekers, 
treinreizigers, automobilisten, en andere doelgroepen 
aan. 
In het kader van het MSc Geomatics Synthesis project 
onderzoeken drie groepen van in totaal 15 studenten de 
mogelijkheid van een zo goed mogelijke locatiebepaling 
en toepassing op basis van deze Wi-Fi monitoring. De 

eerste groep richt zich op de �Rhythm of the Campus� 
dashboard: het verplaatsingsgedrag van studenten 
en medewerkers van de TU Delft. De tweede groep 
ontwikkelt een �Catch my Colleague� Android-applicatie 

En de derde groep maakt een Harry Potter �Marauders 
Map� om de bezoekers van het Geofort in real-time op 
de kaart te zetten.
Tijdens dit project met projectmanagement als ach-
terliggend leerdoel komen alle aspecten van Wi-Fi 
monitoring aan bod: de beste locatie van de Wi-Fi scan-
ners, het verwerken van de Received Signal Strength 
Indicator tot een locatie die is afgebakend door de 

verkennen van de wet- en regelgeving rondom deze 
toch ietwat privacy-intruding location-awareness tech-
nologie.
Een ieder die meer te weten wil komen van deze tech-
nologie en de toepassingen is welkom op het afsluitende 
Geomatics Synthesis Project Symposium op vrijdagmid-
dag 31 oktober op een nader te bepalen locatie aan de 
TU Delft. 
Aanmelden graag via: e.m.fendel@tudelft.nl 
o.v.v. �Geomatics Symposium�.

Toenemende belang-
stelling voor geo-
georiënteerd Master-
onderwijs
MSc Geomatics for the Built Environment � TU Delft
Tijdens het op 1 september jl. gehouden Introductiese-
minar �Geomatics � for the Built Environment gaven 

Met in deze editie

Met in deze editie Onderwijs voor het voetlicht
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22 eerstejaars studenten, waaronder acht dames, acte 
de présence. Na een korte introductie door de docenten, 
waren de studenten aan de beurt om zich voor te stellen. 
�Drones� was trouwens het toverwoord voor velen van 
deze nieuwe lichting. 

 

Zoals gebruikelijk is er sprake van een heel scala aan na-
tionaliteiten en vooropleidingen. Zeven studenten komen 
resp. uit Amerika, Duitsland, Frankrijk, Griekenland en 

lopen uiteen van Aardwetenschappen, Archeologie, Bouw-

Industrieel Ontwerpen, Planologie tot Techniek, Bestuur 
& Management. 
Voor meer info zie: www.geomatics.tudelft.nl

Master variant Geoscience and Remote Sensing � 
TU Delft
Ook ons zusje bij Civiele Techniek doet het met twintig 
studenten goed. Er zijn negen dames van de partij.

 

Toeval of niet ook de internationale instroom bestaat � net 
als bij Geomatics � uit zeven studenten: China, Frankrijk, 

-
ten hebben als vooropleiding Civiele Techniek, (Toege-
paste) Aardwetenschappen, Informatica en Internationaal 
Land- en Waterbeheer.
Zie: www.tudelft.nl/studeren/masteropl/masteropleidingen/
civil-engineering/msc-programma/varianten/geoscience-
and-remote-sensing/

MSc GIMA � TU Delft, Universiteit Twente, 
Universiteit Utrecht & Wageningen UR

GIMA spant de kroon. Er zijn vijfentwintig studenten, 
waaronder zes dames, ingestroomd. De in 2013 in gang 
gezette trend naar het steeds meer fulltime volgen van 
deze opleiding zet zich voort. Slechts één student volgt nu 
nog de opleiding als parttimer. 

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

Oktober/November 2014

Nationale GI Minor

Last but not least onze Nationale GI Minor. In deze in 2012 
gestarte minor werken zes universiteiten (Radboud Univer-
siteit Nijmegen, TU Delft, Universiteit Twente, Universiteit 
Utrecht, Vrije Universiteit Amsterdam en Wageningen UR) 
met het bedrijfsleven en de overheid samen. Ook hier is 
sprake van een gestage groei. Voor 2014 staat de teller op vijf-
endertig. Het merendeel van de studenten is afkomstig van de 
RUG, de RUN, de TUD, de UvA, de VU en het HBO; enkelen 
volgen een andere opleiding. 

Naast een aantal basis- en specialisatiecursussen kent deze 
minor een onderzoeksopdracht, die in de praktijk wordt uitge-
voerd.
Zie ook: www.nationalegiminor.nl

Wij wensen alle master- en minorstudenten een 
succesvolle studie toe.

 
Vijf studenten komen uit het buitenland. Negen studenten 
hebben een BSc-diploma van de Universiteit Utrecht.
Voor meer info: www.msc-gima.nl
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2015 GIS 
Magazine
Nieuwsbrieven 

Geo-Database Management Center 
(GDMC)

- GIS Magazine, jaargang 13, nummer 1, jan/feb 2015, 2 p.
- GIS Magazine, jaargang 13, nummer 2, mrt 2015, 2 p.
- GIS Magazine, jaargang 13, nummer 3, apr/mei 2015, 2 p.
- GIS Magazine, jaargang 13, nummer 4, jun 2015, 2 p.
- GIS Magazine, jaargang 13, nummer 5, jul/aug 2015, 2 p.
- GIS Magazine, jaargang 13, nummer 6, september 2015, 2 p.
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Geomatics Wi-Fi Tracking Synthesis Project 
groot succes

“We zien je graag bewegen” is het 
motto van een Wi-Fi Tracking 
experiment bij IKEA Delft tussen 
augustus en november 2014. Zie: 
www.ikea.com/nl/nl/store/delft/
wifi_tracking voor de omschrij-
ving van de werking, doel en 
bescherming van de persoonlijke 
gegevens van dit onderzoek naar 
hoe klanten in de winkel rondlo-
pen door het volgen van de Wi-Fi 
signalen die worden uitgezonden 
door mobiele apparaten. Let spe-
ciaal op deze quote: “We zouden 
het geweldig vinden als je ons wilt 
helpen! Als je wilt deelnemen hoef 
je niets te doen. Als je je mobiele 
apparaat bij je hebt en Wi-Fi staat 
aan, worden de signalen automa-
tisch opgevangen”.

Diepgaander onderzoek is uit-
gevoerd door de studenten van 
de MSc Geomatics tijdens het 
zogenaamde Synthesis Project. In 
een drietal afzonderlijke projecten 
is deze vorm van Wi-Fi monitoring 
ingezet.  De eerste projectgroep 
heeft het TU Delft ‘Rhythm of the 
Campus’ dashboard opgeleverd. 
Daarbij is met name de verblijfs-

Met in deze editie

Geomatics Synthesis Project, Personele Mutaties en 
Verhuizing
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WiFi tracking maakt winkels slimmer

Ga maar eens na hoe vaak je een apparaat met WiFi bij 
je hebt, bijvoorbeeld je telefoon, tablet of laptop.

Mac Address

Elk apparaat met WiFi heeft een unieke identificatiecode, een 
MAC-adres. Hiermee ben je altijd zichtbaar als WiFi  is 
geactiveerd, voor iedereen.

Wanneer je eenmaal verbinding hebt gemaakt 
met een bepaald WiFi-netwerk onthoudt je 
telefoon deze verbinding om later snel 
verbinding te kunnen maken. 

Wanneer je telefoon geen verbinding heeft met 
een WiFi netwerk dan zal deze continu proberen 
verbinding te maken met 1 van de eerder 
gebruikte WiFi netwerken. Als gevolg hiervan 
zal je telefoon een boodschap uitzenden die 
vergelijkbaar is met “Hallo! Netwerk xxx, bent u 
in de buurt?

Andere mensen kunnen deze boodschap ook 
opvangen. Op deze manier kunnen deze 
mensen er achter komen dat je bijvoorbeeld op 
de Dorpstraat 86 woont, onlangs met de trein 
hebt gereist en recent bij restaurant Delphi 
gegeten. Enkel omdat je verbinding hebt 
gemaakt met WiFi netwerken die een naam 
hebben die herleidbaar is naar een locatie.

... En evenementen veiliger!

Met WiFi tracking naar een betere wereld?!
Iedereen WiFi! Hoi, ik ben BF:FB:BF:5D:13:32 Weet je waar ik allemaal geweest ben?

WiFi in de trein

Dorpstraat 86

Mac Address

WiFi_Delphi Gasten

WiFi tracking kan worden ingezet om bijvoorbeeld het winkelgedrag van bezoekers in winkels en in 
winkelcentra beter in kaart te brengen. Hiermee kun je er onder meer achter komen hoeveel mensen 
een bepaalde winkel bezoeken en hoe vaak en hoe lang de bezoeker in de winkel blijft. Door 
verschillende WiFi ontvangers te plaatsen kun je zelfs achter de looproute komen die een persoon 
aflegd door een bepaald gebied. Op deze manier kan de supermarkt er bijvoorbeeld achter komen hoe 
jij door de winkel bent gelopen. Deze informatie kan gebruikt worden om de winkel anders in te 
richten en jou te verleiden tot het kopen van meer producten.

Ook kan WiFi tracking gebruikt worden tijdens evenementen waar veel mensen tegelijkertijd zijn. 
Door te kijken hoeveel mensen er zijn kan worden bepaald of het niet te druk is om te voorkomen 
dat er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Als er word gemeten dat er ergens teveel mensen zijn 
kan de organisatie bijvoorbeeld tijdelijk de ingang afsluiten en mensen ergens anders naar toe 
leiden. 

Moet ik mij zorgen maken dat ik gevolgd kan worden met WiFi tracking?
Op meer en meer locaties word met WiFi tracking gekeken hoe 
mensen zich gedragen ter plaatse voor uiteenlopende doeleinden. De 
informatie is niet gekoppeld aan een bepaald persoon maar aan het 
MAC-adres van de telefoon die hij bij zich draagt. Door middel van 
hashing kan zelf de naam van het MAC-adres verder geanonimiseerd 
worden zodat het nog ingewikkelder word de informatie te herleiden 
naar een persoon.  Op deze manier word de privacy niet geschonden.

Er is niet zoveel te doen tegen WiFi tracking. Het is je eigen telefoon 
die de informatie zelf uitzendt. Je kan dus niet aangeven dat je liever 
niet gevolgd wilt worden. Het enige dat je kunt doen is je WiFi zoveel 
mogelijk uitzetten wanneer je deze niet nodig hebt. Als je toch 
verbinding hebt gemaakt met een openbaar netwerk, zorg er dan 
voor dat  je deze informatie vervolgens weer verwijderd als je klaar 
bent.

15.03 uur: klant komt binnen
15.04 uur: klant pakt een winkelmandje
15.06 uur: klant bij broodafdeling
15.07 uur: klant bij koeling
15.08 uur: klant bij verse groente
15.09 uur: klant bij aardappelen
15.11 uur: klant bij drankafdeling
15.12 uur: klant bij broodbeleg
15.13 uur: klant bij koekjes afdeling
15.15 uur: klant bij drankafdeling
15.18 uur: klant bij koffieautomaat
15.25 uur: klant sluit aan in rij kassa 5
15.30 uur: klant rekent af
15.32 uur: klant verlaat winkel

Mac Adres: BF:FB:BF:5D:13:32
Gemiddelde verblijfsduur: 29 min. 08 sec
Aantal bezoeken totaal: 183
Aantal bezoeken dit jaar: 107
Aantal bezoeken per week: 4

Datum: 24 september
Tijdstip: 15.34 uur
Aantal bezoekers in winkel: 64
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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

Personele Mutaties
Sinds mei 2013 is het OTB (‘Research for the Built Environ-
ment’) een afdeling van de faculteit ‘Architecture and the Built 
Environment’, waar het voordien een interfacultair onderzoeks-
instituut was. De doelstelling van deze verandering is om zo de 
onderzoeksportfolio van de faculteit te versterken en om meer sa-
menwerking op gebied van onderzoek en onderwijs te realiseren. 
Dit is ook zeker van toepassing op het gebied van de GIS-techno-
logie, die een hele belangrijke rol speelt bij de toekomstige ‘Intel-
ligent Cities’, zoals onderwerp van het onderzoek bij de afdeling 
Urbanism. Daarom is besloten om een aantal vaste medewerkers 
(Jantien Stoter, Sisi Zlatanova en Hugo Ledoux) permanent bij 
deze afdeling onder te brengen. Dit geeft voor het vakgebied en 
de betrokken personen een heel mooi groeiperspectief en zorgt 
voor vergaande integratie binnen de faculteit. Voor de lopende 
(en toekomstige) onderzoeksprojecten en het onderwijs zijn er 
geen inhoudelijke gevolgen. Zo is voor 2015 de detacheringover-
eenkomst met Geonovum weer verlengd en hierin participeren 
vanuit beide afdelingen medewerkers (Bastiaan van Loenen, 
Wilko Quak en Jantien Stoter).

Wij zijn definitief verhuisd
Met ingang van 1 januari jl. is de Sectie GIS-technologie naar 
haar definitieve onderkomen bij de Faculteit Bouwkunde, Juli-
analaan 134, 2628 BL Delft verhuisd. 

Wij zijn te vinden op de begane grond West:
kamer 00.West.510: Martijn Meijers, Wilko Quak, Theo Tijssen en  
  Edward Verbree
kamer 00.West.520:  Peter van Oosterom, Elfriede M. Fendel en  
  Oscar Martínez Rubi 
kamer 00.West.760:  Tjeu Lemmens, Radan Šuba en Marian de  
  Vries
Tevens is ons postadres is gewijzigd in:
  Postbus 5043, 2600 GA Delft.

Januari/Februari 2015

duur van studenten, medewerkers en bezoekers van de Aula en de Bibliotheek in 
kaart gebracht. De tweede projectgroep heeft een ‘Catch my Colleague’ Android-
applicatie gemaakt om medewerkers van de gemeente Rotterdam naar elkaar 
te laten navigeren op de flexplek werkvloer in het ‘De Rotterdam’ gebouw. En 
de derde groep studenten heeft zich gericht op de location-awareness aspecten 
van Wi-Fi monitoring van de bezoekers van het Geofort door hun verplaatsing in 
beeld te brengen op een Harry Potter achtige ‘Marauders Map’.

Zoals het Geomatics studenten betaamt zijn alle aspecten van Wi-Fi monitoring 
diepgaand aan bod gekomen: de beste locatie van de Wi-Fi scanners, het ver-
werken van de Received Signal Strength Indicator (RSSI) tot een locatie welke 
is afgebakend door de ruimte waarin men zich kan begeven, het efficiënt en 
cartografisch presenteren van de whereabouts, en het verkennen van de wet- 

en regelgeving rondom deze toch ietwat 
privacy-intruding location-awareness 
technologie. 

Het Synthesis Project afgesloten met een 
goed bezocht Symposium op 31 oktober 
2014. De rapportages zijn opvraagbaar 
vanaf www.geomatics.tudelft.nl
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Varioschaal octrooi vrijgegeven

De TU Delft heeft het octrooi WO2012144893 (NL2006630) op gebied van varioschaal representaties vrijge-
geven. De complete naam van het octrooi is ‘Method and system for generating maps in an n-dimensional 
space’. Deze generieke naam is gekozen, omdat de technologie breder inzetbaar is dan alleen bij geo-infor-
matie. Denk hierbij aan andere ruimtelijke domeinen, zoals gaming, CAD of medische toepassingen. Door 
het vrijgeven van het octrooi kunnen bedrijven of andere organisaties deze technologie nu vrij gebruiken en 
oplossingen ontwikkelen die niet meer aan vaste schalen gebonden zijn. Een reden voor de TU Delft om een 
octrooiaanvraag te doen, is de betere verspreiding van door de TU Delft ontwikkelde kennis. De internati-
onale ranglijsten kijken, naast publicaties en andere indicatoren, daarom ook naar octrooien. Zo staat de 
TU Delft nu op de 42ste plaats op de ‘World Reputation Rankings 2014’ (http://www.timeshighereducation.
co.uk) en is daarmee de hoogst geplaatste universiteit van Nederland. De varioschaal techniek toegepast op 
geo-informatie is het laatste jaar binnen de Sectie GIS technologie verder onderzocht en doorontwikkeld, 
vaak in samenwerking met andere partijen. Voor meer achtergrond zie eerdere bericht over het octrooi in de 
GDMC Nieuwsbrief van Januari/Februari 2013. 

Varioschaal SSC client op GPU

Door schaal als extra dimensie te gebruiken wordt een varioschaal 2D dataset 
gerepresenteerd door een 3D structuur: de ‘space scale cube’ (SSC). Deze 
structuur kan worden gebruikt voor het geleidelijk in- of uitzoomen. Hiervoor 
moet de client de juiste ‘plak’ uit de 3D structuur snijden en bij in- of uitzoo-
men moet al deze plakken snel na elkaar worden getoond. Dit was de uitda-
ging voor de student Informatica van de Universiteit Utrecht, Mattijs Driel, 
die bij de TU Delft Computer Grafiek en Visualisatie Groep van prof. Elmar 
Eiseman zijn afstudeerwerk verricht op het gebied van de varioschaal client. 
Zijn oplossing is gebaseerd op het gebruik van de GPU (Graphic Processing 
Unit), die zeer geschikt is voor het snel uitvoeren van dit type ruimtelijke 
berekeningen. Daarnaast wordt de SSC data georganiseerd in een octree 
structuur (blokken hiërarchie) die ervoor zorgen dat bij omvangrijke datasets, 
alleen de relevante blokken aan de GPU worden aangeboden. Inmiddels heeft 
Mattijs een prototype ontwikkeld: de eerste serie van 3 schermafdrukken 
tonen de berekende horizontale plakken (voor verschillende schalen) en de 
tweede serie van 3 schermafdrukken laten verschillende typen plakken zien. 
Mattijs verwacht in april zijn afstuderen af te ronden en we wensen hem hier 
heel veel succes mee.

Met in deze editie

Varioschaal onderzoek in de picture
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Drie horizontale plakken uit de SSC: 
onder veel detail (laag in SSC), boven 
weinig detail (hoog in SSC), in dit 
geval allen op gelijke schaal getoond 
(normaal wordt dit gecombineerd met 
zoomen)

nieuwsbrief_maartapril2015.indd   1 11-2-2015   11:40:54
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Varioschaal onderzoek

De theoretische voordelen van een varioschaal structuur zijn 
groot: consistentie tussen schalen, elke willekeurige kaart-
schaal is op te vragen, geleidelijk in- of uitzoomen, mogelijk 
om progressieve data overdracht mogelijk te maken. Binnen 
het varioschaal project wordt gekeken hoe dit technisch mo-
gelijk te maken en of dit ook in de praktijk werkt? Hiervoor 
testen we met echte datasets om ontwikkelde concepten te 
kunnen verifiëren. 

Radan Šuba werkt binnen zijn promotietraject aan het 
verbeteren van de automatische generalisatie algoritmes die 
een variabele schaal structuur moeten vullen. Recente focus 
ligt hierbij op hoe om te gaan met representeren van een 
wegen netwerk. Uitdaging is de wens van geleidelijke veran-
dering, terwijl het in de praktijk gebruikelijk is om bijvoor-
beeld wegen plotsklaps te laten verdwijnen (bijvoorbeeld alle 
losliggende fietspaden verdwijnen bij 1:50.000). Het is hem 
recent gelukt het hele Nationale Wegen Bestand te laden 
binnen een varioschaal structuur. 

Om het vullen van opslag op basis van zulke grotere data-
sets te ondersteunen is door Martijn Meijers (postdoc) een 
strategie ontwikkeld, waarbij de input in behapbare brokken 

verdeeld wordt. Deze brokken kunnen vervolgens tegelij-
kertijd (dus parallel) verwerkt worden. Hierdoor wordt een 
aanzienlijke besparing in absolute rekentijd mogelijk voor 
het initieel vullen van de structuur. 

In 2014 heeft Wan Muhd Hairi bin Wan Ab Karim (gast uit 
Maleisië) in het kader van het varioschaalproject vergelij-
kend onderzoek verricht met betrekking tot de mogelijkhe-
den van verschillende datastructuren voor opslag van 2D (en 
3D) geometrie in 3D (en 4D) vario-schaal representaties in 
de databases. 

Als laatste heeft Lina Huang (gast uit China) progressieve 
data overdracht van de vectorgegevens in een internet 
scenario bestudeerd. Hiervoor zijn twee mogelijk gebrui-
kersinterfaces ontwikkeld. Hieruit is naar voren gekomen 
dat progressief gebruik (eerst snel weinig details sturen en 
vervolgens aanvullen met meer details) technisch binnen de 
mogelijkheden ligt en even duur is in termen van bandbreed-
te, als gebruik zonder progressieve overdracht. 

Meer informatie over het project, een aantal demo’s en voort-
gang is te vinden op de website: http://varioscale.bk.tudelft.

Maart 2015

Selectie uit de octree blokken hiërarchie van de SSC bij het maken van verschillende typen 
plakken met linksboven: horizontale plak (uniforme schaal), rechtsboven: diagonale plak 
(voor perspectief beeld), en hiernaast: belvormige plak (voor fish-eye lens). In deze figuren 
zijn de verschillende blokken willekeurig gekleurd

nieuwsbrief_maartapril2015.indd   2 11-2-2015   11:41:18
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Kick-off Nieuwe 
Samenwerkingsover-
eenkomst RWS-TU Delft

Op 12 februari jl. werd de aftrap gegeven voor de 
nieuwe samenwerkingsovereenkomst RWS-Delft 2015-
2019, de derde op rij. In de overeenkomst participeren 
vanuit de TU Delft de Faculteit Bouwkunde (Afdelin-
gen OTB en Urbanism) en de Faculteit Civiele Tech-
niek en Geowetenschappen (Afdeling Geoscience & 
Remote Sensing). De coördinatie berust bij John Steen-
bruggen en Ilyas Nizami (RWS) en Peter van Oosterom 
en Elfriede Fendel (TU Delft). Na een korte toelichting 
op de nieuwe samenwerkingsovereenkomst door John 
Steenbruggen en een overzicht van de activiteiten in de 
afgelopen vier jaar door Peter van Oosterom werd een 
aantal vliegendestartprojecten gepresenteerd. 

Vliegendestartprojecten

Om gelijk de vaart in de nieuwe samenwerking RWS-TU Delft te brengen zijn vier vliegendestartprojecten 
gedefinieerd:
•	  Quick scan Copernicus, Massimo Menenti (TU Delft)/Louise de Jong (RWS).                                     

In dit project wordt onderzocht wat de meerwaarde kan zijn van het EU-satellietprogramma Coperni-
cus (6 aardobservatiesatellieten, sentinels, ieder met andere instrumenten aan boord) voor de primaire 
processen van RWS en welke activiteiten RWS of andere partijen moeten ondernemen om Copernicus te 
kunnen gebruiken. Hierbij wordt met name gekeken naar de producten en diensten (“integrale servi-
ces”) die CIV levert (CIV = RWS Centrale Informatievoorziening). 

•	 Exploratieve puntenwolken, Edward Verbree (TU Delft)/John Steenbruggen (RWS)
Binnen de bedrijfsprocessen van RWS wordt de inwinning, verwerking, visualisatie en analyse van 
puntenwolkdata steeds belangrijker. Tot op heden worden deze data vooral gezien als bronmateriaal 

Met in deze editie

Kick-off Nieuwe Samenwerkingsovereenkomst RWS-
TU Delft, Vliegendestartprojecten & Nieuw Rapport 
van het Kenniscentrum Open Data
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Nieuw rapport van het Kenniscentrum Open Data - 
Nog weinig inzicht in financiële gevolgen open data

De	financiële	gevolgen	voor	overheidsdiensten	van	het	gratis	
beschikbaar stellen van hun data zijn nog lang niet inzichte-
lijk. Wel is duidelijk dat de aanbieders zich een nieuwe, brede 
rol moeten aanmeten om gebruikers tevreden te stellen.

De Nederlandse overheid streeft naar het gratis beschikbaar 
stellen van overheidsdata aan iedereen die daarvan gebruik 
wil maken. Nederland volgt daarmee het beleid van de 
Europese Unie. De voor- en nadelen van dit beleid kunnen 
grote	financiële	gevolgen	hebben	voor	de	overheidsdiensten.	
Organisaties met een publieke taak, zoals het beheren van 
kwalitatief hoogwaardige basisregistraties, ontvangen naast 
bijdragen van het Rijk nu nog inkomsten uit informatiever-
strekking aan burgers en bedrijven. Het wegvallen van die 
laatste bronnen mag de dienstverlening niet in gevaar bren-
gen. Datadiensten krijgen meer te maken met concretere 
wensen en soms ook eisen van gebruikers, bijvoorbeeld op 
het gebied van actualiteit van de data en ondersteuning. Dat 
vergt investeringen. Voor publieke organisaties die nu alleen 
data in ruwe vorm beschikbaar hebben, zijn de gevolgen 
minder groot. Dataverstrekking tegen betaling was voor hen 
slechts een bijproduct. Door de overgang van betaalde naar 
open data vallen ook kosten weg, zoals voor het opmaken 

van contracten en versturen van rekeningen.

De rol van de overheidsdiensten zal wijzigen van dataverza-
melaars in organisaties die gebruikers de mogelijkheid bie-
den open data zo goed mogelijk te benutten met bijvoorbeeld 
toepassingssoftware, trainingen en handleidingen. Tot welke 
aanpak overheidsdiensten ook zullen overgaan, een nieuw 
bedrijfsvoeringsmodel is in de nieuwe situatie onontbeerlijk. 
Een gegarandeerde bron van inkomsten is een voorwaarde 
om open data duurzaam te kunnen aanbieden. Budgetsub-
sidie, aanvullende dienstverlening of verplichte betaalde 
afname blijven nodig.

Duurzame businessmodellen voor open data, F. Welle Don-
ker & B. van Loenen, 2015, Kenniscentrum Open Data, TU 
Delft. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het 
Kadaster en TNO. Het rapport is als pdf beschikbaar via 
www.otb.tudelft.nl/opendata.

April/Mei 2015

voor	het	afleiden	van	meer	bekende	producten	als	
rasterrepresentaties en 3D-modellen. Sinds kort groeit 
het besef dat de originele puntenwolkdata een grote 
meerwaarde hebben voor toepassingen waarbij de eind-
gebruiker door middel van interactieve, exploratieve 
visualisatiemethoden en –technieken zélf inzicht en be-
grip opbouwt van datgene wat door de puntenwolkdata 
in kaart is gebracht. In dit project worden de mogelijk-
heden van “explorative point clouds” geïnventariseerd 
binnen het brede werkveld van RWS.

•	 Navigatie crisismanagement, Sisi Zlatanova (TU Delft)/
John Steenbruggen (RWS)
Ten gevolge van rampen kunnen delen van het wegen-
netwerk tijdelijk onbereikbaar zijn. Rampenbestrijders 
moeten bewegende obstakels (overstromingen, bosbran-
den, gifwolken, etc.) omzeilen bij het route bepalen, 
inclusief de mogelijkheid om te wachten totdat een 
obstakel verdwenen is. In zijn bijna afgeronde promo-
tieonderzoek heeft Zhiyong Wang (TU Delft) een proto-
type routeplanningssysteem ontwikkeld dat rekening 

houdt met de bovengenoemde situatie. Nu zal worden 
onderzocht hoe het prototype in het LCMS (Landelijk 
Crisismanagement Systeem) en de verkeercentrales 
geïntegreerd zou kunnen worden.

•	  Open data, Bastiaan van Loenen (TU Delft)/John 
Steenbruggen en Eric van der Ster (RWS)
Het Kenniscentrum Open Data van de TU Delft heeft 
verschillende	open	data	impactstudies	kritisch	geëvalu-
eerd. Op de methodologie en resultaten van de studies 
valt nog wel wat af te dingen. De centrale vraag voor 
het onderzoek  is hoe de impact van open data op een 
verantwoorde manier kan worden gemeten (methodolo-
gisch) en wat de impact van open data voor RWS zelf is 
(interne effecten)? Het onderzoek heeft als doel om met 
behulp van een wetenschappelijk bepaalde methodiek 
de baten van open data onomstotelijk vast te stellen. 
Daarnaast zou de methodiek kunnen worden gebruikt 
om bestaand beleid te evalueren en succesfactoren voor 
het realiseren van het gewenste effect van dat beleid te 
bepalen.

Ministeries gaan hun data 
gratis beschikbaar stellen.
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Met het overlijden van Bas Kok – directeur van 
het Kenniscentrum Open Data aan de TU Delft 
– heeft de geo-informatiesector, in Nederland 
en daarbuiten, een van zijn drijvende krachten 
verloren.

Bas begon zijn carrière bij het Kadaster. Als 
directeur van de Raad voor de vastgoedinforma-
tie (Ravi) legde hij het fundament voor de wijze 
waarop de huidige informatievoorziening  in 
Nederland is georganiseerd. De Ravi met Bas 
als directeur bleef gedurende de jaren negentig 
van grote invloed op de geo-informatievoorzie-
ning in Nederland. Het populaire vakblad VI 

matrix komt uit Bas’ koker, hij haalde het grootste internationale geo-informatiecongres naar Nederland 
en was een van de drijvende krachten achter het grootste kennisinnovatieprogramma dat de sector heeft 
gekend. 

De toenemende invloed van ‘Europa’ onderkende hij met internationale vakgenoten en samen richtten zij in 
1994 de European Umbrella Organisation for Geographic Information (EUROGI) op. Het was deze groep die 
aan de basis stond van wat uiteindelijk uitmondde in de Europese richtlijn INSPIRE: alom gezien als een 
best practice geo-informatievoorziening. Bas was nauw betrokken bij de oprichting van de Global Spatial 
Data Infrastructure association (GSDI) waarvan hij van 2008 tot 2010 president was. Het jaarlijkse GSDI-
congres is jarenlang het toonaangevende geo-evenement geweest.

In 1998 volgde een deeltijdaanstelling als universitair hoofddocent aan de TU Delft. Vijftien jaar lang ver-
zorgde hij colleges Spatial data infrastructures, internationale ontwikkelingen op geo-informatiegebied, en 
de beoordeling van het succes van SDIs. 

In 2010 begon Bas aan een nieuw avontuur: het Kenniscentrum Open Data waarin met acht partnerorgani-
saties wordt gewerkt aan kennisvraagstukken op het gebied van de governance van (open) geo-informatie. 
De startconferentie van het Kenniscentrum in 2014 met bijna 300 deelnemers kon hij tot zijn verdriet niet 
bijwonen. Zijn ziekte belemmerde hem echter niet om op de achtergrond de lijnen uit te zetten. Hij overleed 
op 23 april 2015 op 68-jarige leeftijd.

Met in deze editie

In Memoriam Bas Kok, Geomatics Syntheses 
Project, Verdediging Zhiyong Wang en 
40-jarig ambtsjubileum Elfriede M. Fendel
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Verdediging Zhiyong Wang

De verdediging van Zhiyong Wang van zijn proefschrift ‘Path 
planning for first responders in the presence of moving obsta-
cles’ zal plaatsvinden op dinsdag 9 Juni 2015 om 10.00 uur in 
de Senaatszaal van de Aula van de TU Delft, Mekelweg 5 in 
Delft. 

De verdediging van Zhiyong Wang van zijn proefschrift ‘Path 
planning for first responders in the presence of moving obsta-
cles’ zal plaatsvinden op dinsdag 9 Juni 2015 om 10.00 uur in 
de Senaatszaal van de Aula van de TU Delft, Mekelweg 5 in 
Delft. 
De promotor is Peter van Oosterom en de copromotor Sisi 
Zlatanova. Iedereen is van harte uitgenodigd om hierbij aan-
wezig te zijn. Het lekenpraatje begint om 9.30 uur.

Juni 2015

Zonnepanelen in Kaart

Nederland kent geen betrouwbare en up-to-date registra-
tie van zonnepanelen van huishoudens. De locatie en het 
vermogen van energie productie-installaties  kan worden 
aan- en afgemeld in het Productie-Installatie Register (PIR) 
via www.energieleveren.nl. Maar deze registratie is niet 
verplicht en het PIR dus niet volledig. Daardoor ontbreekt 
inzicht in de verspreiding van geïnstalleerde zonnepanelen 
en het totaal aan zonne-energievermogen. 

Studenten van het Geomatics Syntheses Project hebben tus-
sen maart en april 2015 dit vraagstuk in het kader van het 
Cerise-SG project deze use case vanuit crisismanagement 

perspectief geanalyseerd. Beschikbare gedecentraliseerde 
energie-opwekinstallaties zouden mogelijk nuttig ingezet 
kunnen worden bij stroomuitval binnen het bestaande ener-
gienetwerk. Maar zonnepanelen vormen ook een potentieel 
risico doordat ze bij storm van het dak kunnen afwaaien, 
onder stroom staan en belemmerend kunnen werken bij 
repressief optreden van brandweer.
Zonnepanelen zijn – logischerwijze - op hoge-resolutie 
luchtfoto’s goed waarneembaar en daardoor automatisch af 
te leiden. Het Actueel Hoogtebestand Nederland is daarbij 
bruikbaar voor het bepalen van de oriëntatie. Dat uitgangs-
punt maakt het mogelijk om voor geheel Nederland ieder 
jaar weer de ligging van zonnepanelen te relateren aan de 
Basisadministraties Adressen en Gebouwen. Vandaaruit 
kan een goede inschatting worden gegeven van het opwek-
baar energievermogen per CBS buurt. 
De resultaten van dit project zijn gepresenteerd tijdens een 
afsluitend symposium op 30 maart 2015. Na aansprekende 
presentaties van Peter Segaar (PolderPV) en Sven Briels 
(Karto) lieten de studenten zien dat hun aanpak zeer veel-
belovend is. 
De ligging en het berekende vermogen van zichtbare zon-
nepanelen zijn opgenomen in een PEER+ database. 

De PIR en het PEER+ zijn gevali-
deerd tegen handmatige tellingen. 
Het PEER+ bleek, voor wat betreft de 
ligging van zonnepanelen, zoals ver-
wacht meer overeen te stemmen met de 
werkelijkheid.

Uitnodiging 40-jarig jubile-
um Elfriede M. Fendel aan 
de TU Delft

De promotor is Peter van Oosterom en de copromotor Sisi 
Zlatanova. Iedereen is van harte uitgenodigd om hierbij aan-
wezig te zijn. Het lekenpraatje begint om 9.30 uur.

De Solar Database
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Nieuw onderzoeksprogramma gestart 

Onlangs is bij de afdeling OTB, onderdeel van de faculteit Bouwkunde van de TU Delft, het Onderzoeks-
programma Geo-information Technology & Governance van start gegaan. Dit programma onderzoekt hoe 
technologie- en beleidsaspecten van de ruimtelijke informatie infrastructuur – ook wel Spatial Data Infra-
structure (SDI of geoweb) genoemd – verder versterkt kunnen worden. Binnen het programma vallen ook 
het Geo-Database Management Center en het Kenniscentrum Open Data. Reden om de nieuwsbrief om te 
dopen in Nieuwsbrief Geo-information Technology & Governance en hierin verslag te doen van de activitei-
ten van beide kenniscentra. Het onderzoeksprogramma is te vinden op:
http://www.bk.tudelft.nl/onderzoek/onderzoeksprogrammas/geoinformation-technology-governance/

Hulp voor eerstehulpdiensten 

Op 9 juni 2015 heeft OTB-promovendus Zhiyong Wang zijn 
proefschrift ‘Path planning for first responders in the presence 
of moving obstacles’ succesvol verdedigd. Wang heeft een geïnte-
greerd navigatiesysteem ontwikkeld voor eerstehulpdiensten die 
bewegende obstakels zoals branden, rookwolken en overstromin-
gen moeten zien te vermijden. Een dergelijk systeem moet, ge-
bruikmakend van uit simulaties afgeleide voorspellingen over deze 
obstakels, in staat zijn de routeplanning te ondersteunen voor één 
of meerdere hulpverleners naar één of meerdere bestemmingen.
Het proefschrift is te vinden op: http://repository.tudelft.nl en op 
http://books.bk.tudelft.nl/

Chrit Lemmen benoemd tot erelid FIG

Tijdens de FIG Working Week (17-21 mei 2015 in Sofia, Bulgarije) is Chrit 
Lemmen van Kadaster Internationaal benoemd tot erelid van de FIG (Inter-
national Federation of Surveyors). Lemmen ontving deze prestigieuze onder-
scheiding uit handen van prof. Chryssy Potsiou, voorzitter FIG en is na prof. 
ir. Willem Baarda, prof. mr. ir. Jo Henssen en prof. ir. Paul van der Molen het 
vierde FIG-erelid. Lemmen promoveerde in 2012 aan de TU Delft (OTB-Sectie 
GIS-technologie) op het onderwerp Domeinmodel voor land administratie. 
Wij feliciteren Chrit van harte met deze benoeming. Sinds jaar en dag immers 
een gedreven ambassadeur van ons vakgebied.
Zie: http://www.fig.net/members/honmembers.asp

Met in deze editie

Nieuw onderzoeksprogramma gestart, promotie 
Zhiyong Wang, FIG erelidmaatschap Chrit Lemmen, 
Geonovum-rapport, Onderwijs op maat voor Chinese 
geo-informatiespecialisten, Agenda
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Onderwijs op maat voor 
Chinese geo-informatie-
specialisten

Op 16 april hebben 
prof. Peter Boelhouwer 
(afdelingsvoorzitter van 
het OTB) en dr. Wang 
Qian (National Admi-
nistration of Surveying, 
Mapping and Geoinfor-
mation – NASG gevestigd 
in Beijing) op de faculteit 
Bouwkunde een contract 

ondertekend voor een onderwijsprogramma op maat voor Chi-
nese medewerkers van het NASG. Het Kenniscentrum Open 
Data zal dit onderwijs gaan verzorgen. De komende paar jaar 
komen per half jaar drie tot vier medewerkers naar Neder-
land. Het gaat om onderwijs over Spatial Data Infrastructure 
(SDI) vanuit overheidsperspectief en om management van 
geo-informatie binnen organisaties. Met kennis over deze on-
derwerpen moet SDI in China verder ontwikkeld worden. De 
opleiding wordt medegefinancierd door de VN.

Geonovum-rapport: 
Grote behoefte aan 
duidelijke privacyregels

Het combineren van groeiende stromen digitale geografische 
gegevens kan in toenemende mate informatie van particulieren 
blootleggen met schending van de privacy als gevolg. Wetten, 
afspraken en regels omtrent gebruik van deze data zijn bij velen 
onbekend of worden genegeerd. Privacyregels worden bovendien 
als onduidelijk en abstract ervaren, wat leidt tot onzekerheid 
over de juiste toepassing. Bovendien zijn het benutten van tech-
nische mogelijkheden en bescherming van persoonsgegevens 
twee werelden. Het gevolg is een voortdurende botsing tussen 
dataverzameling en datagebruik met privacy, wat optimaal 
gebruik van geografische data belemmert. 
Uit interviews met een aantal gemeenten, overheidsorganisa-
ties en bedrijven blijkt een veelheid aan pragmatische oplossin-
gen, deels gebaseerd op onvoldoende informatie en advies.
In het rapport ‘Privacy of zijn plaats’ – deels tot stand gekomen 
met input van het Kenniscentrum Open Data – concluderen 
de auteurs dat de twee werelden bij elkaar gebracht moeten 
worden door het scheppen van een dialoog, die leidt tot erken-
ning van wederzijdse belangen. “Om de dialoog te laten werken 
moet een onderscheid gemaakt worden tussen de uitvoering 
– die dringend verlegen zit om concrete oplossingen – en het 
meer principiële, strategische, ja bijna ethische niveau, die op 
nationaal niveau en in Brussel gevoerd moet worden.”
Het witboek ‘Privacy op zijn plaats. Tussen willen en weten en 
wetten’ (Angelique van Oortmarssen, Marc de Vries en Bastiaan 
van Loenen, 2015) is beschikbaar als pdf op www.geonovum.nl

Deze rubriek bevat nieuws vanuit het TU Delft onderzoeksprogramma Geo-information technology and Governance inclusief 
het KOD (Kenniscentrum Open Data) en het GDMC (Geo-Database Management Center). Het onderzoeksprogramma wordt 
uitgevoerd door afdeling OTB.

IFIP 2015 in Delft 

Het eerstvolgende IFIP-congres (International Federa-
tion for Information Processing) on e-business, e-services 
en e-society zal plaatvinden op de TU Delft, op 13, 14 en 
15 oktober 2015. De grote hoeveelheid data en technologie 
houden geen gelijke tred meer en er is behoefte aan nieuwe 
instrumenten om deze gegevens te kunnen verwerken. 
Het thema is daarom ditmaal: Open and big data manage-
ment & innovation. Bastiaan van Loenen is dit jaar samen 
met Merijn Janssen en Jan Hidders (eveneens TU Delft) 
inhoudelijk verantwoordelijk voor het congres. Zie ook de 
agenda van de faculteit TBM: http://www.tbm.tudelft.nl/

Herhaling uitnodiging 40-jarig jubileum Elfriede M. 
Fendel aan de TU Delft

Datum/tijd: Donderdag 27 augustus 2015, 13:00-18:30 uur
Locatie: Berlagezalen 1 en 2, Faculteit Bouwkunde, 
TU Delft, Julianalaan 134, Delft
Aanmelden: vóór 20 augustus bij Eveline Vogels 
(E.M.Vogels@tudelft.nl)

Voorlopig programma:
13:00 Inlooplunch
14:00 Begin voordrachten
15:30 Pauze
16:00 Vervolg voordrachten
16:45 Aandenken 40-jarig jubileum Elfriede M. Fendel
17:00 Receptie

Agenda
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3D Webviewer en download tool voor 
AHN2 beschikbaar

Als onderdeel van het “Massive Point Clouds for eSciences”-project (http://pointclouds.nl) hebben  we de 
krachten gebundeld van webgl, potree, LAZ (LAStools) en enkele nieuwe tools om een gratis en open 3D-
webbrowser puntenwolkenvisualisatie van heel Nederland in het web te creëren: http://ahn2.pointclouds.nl. 
Op dit moment werkt het op Firefox en Google Chrome in alle besturingssystemen, maar om echt plezier te 
hebben van de navigatie verdient het aanbeveling een systeem met een fatsoenlijke grafische performance 
te gebruiken. Mocht een dergelijk systeem niet beschikbaar zijn, dan is het goed de instellingen van de 3D-
webbrowser te gebruiken waarmee het aantal punten kan worden verkleind.

In aanvulling op de 3D-puntenwolkenvisualisatie 
is er ook een download  tool die gebruik maakt van 
het compacte LAZ-formaat, waardoor het mogelijk 
is je favoriete deel van het land te downloaden. 
Verder zijn er een 2D-overzichtskaart waarmee 
het ‘field of view’ afgebeeld wordt, een aanpasbaar 
kleurenscala, een zoekbalk en meettools. De nieuwe 
code is gratis en open source en beschikbaar in 
github.

Vooraankondiging NCG Studiedag

Op 8 december a.s. organiseert de NCG van 10.00 tot 17.00 uur de Engelstalige stu-
diedag “Management of massive point cloud data: wet and dry (2)”, als vervolg op de 
eerdere studiedag met dezelfde naam, 6 jaar geleden: 26 november 2009 (http://www.
ncgeo.nl en dan studiedagen – overzicht). De studiedag wordt georganiseerd in samen-
werking de Oracle Gebruikersclub Holland (OGh) en de Technische Universiteit Delft. 
Als gastvrouw treedt de Sectie GIS-technologie op. Deze activiteit vindt plaats bij de 
Faculteit Bouwkunde, Berlagezaal 1 & 2, Julianalaan 134 te Delft. 

Deze studiedag markeert tevens de afronding van het succesvolle “Massive Point 
Clouds for eSciences”-project.

Gedetailleerde informatie (over het programma en de aanmeldingsprocedure) is te 
vinden op http://www.ncgeo.nl en dan studiedagen – agenda).

Met in deze editie

3D Webviewer AHN2, NCG Studiedag “Management 
of massive point cloud data: wet and dry (2)”, World 
Cadastre Summit, LADM proefproject in Colombia en 
Wettelijke evaluatie Kadaster.
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Van 20 t/m 24 april 
2015 vond in Istan-
bul de eerste “World 
Cadastre Summit 
(WCS)” en tentoon-
stelling plaats. De 
Turkse Minister van 
Milieu en Verstede-
lijking İdris Güllüce, 
initieerde dit grootste 
Kadasterevenement 
ooit en nam actief 

deel aan het congres. De belangstelling was zo overweldigend 
dat na 3200 inschrijvingen uit 90 landen – zowel ontwikkelde 
als ontwikkelingslanden  – de inschrijving ten gevolge van ca-
paciteitsgebrek twee weken van tevoren gesloten moest worden.
Meer dan 150 sprekers benadrukten het essentiële belang 
van kadasters en landadministratie. Trends die herhaaldelijk 
de revue passeerden waren: de ‘fit for purpose’-benadering 

(meest geschikte benadering), het belang van standaardisatie 
(vooral ISO 19152 en Land Administration Domain Model), het 
verband tussen kadasters en waardebepaling, opname van een 
mariene kadaster, verbeterde gegevensverwerving (landmeten, 
GNSS, fotogrammetrie, remote sensing) en uitbreiding tot een 
3D-kadaster. Voor wat betreft het laatstgenoemde onderwerp 
waren er 20 presentaties. Vanuit Nederland waren er zelfs 
twee keynote-presentaties door respectievelijk Kees de Zeeuw 
van Kadaster International en Peter van Oosterom van de TU 
Delft. Zelfs goed functionerende kadasters in ontwikkelde lan-
den kunnen door de toenemende eisen en de voortschrijdende 
technologie niet achterover leunen, zo werd op het congres dui-
delijk. Het feit dat 21 ministers hun visie gaven onderstreept 
nogmaals het belang van kadasters en landadministratie.
Het grote aantal deelnemende studenten maakte duidelijk dat 
zich een nieuwe generatie kadastrale professionals aankondigt 
en geeft vertrouwen in de toekomst. 
De proceedings en presentaties zijn online beschikbaar 
(http://wcadastre.org/page/52-en-proceedings). 

Deze rubriek bevat nieuws vanuit het TU Delft onderzoeksprogramma Geo-information technology and Governance inclusief 
het KOD (Kenniscentrum Open Data) en het GDMC (Geo-Database Management Center). Het onderzoeksprogramma wordt 
uitgevoerd door afdeling OTB.

Opdracht Wettelijke evaluatie 
Kadaster

Elke vijf jaar informeert het Ministerie van IenM de Eerste 
en Tweede Kamer over het functioneren van het Kadaster 
conform de wettelijke evaluatie Kadaster. Het Kennis-
centrum Open Data ondersteunt dit jaar voor een periode 
van zes maanden Andersson Elffers Felix Organisatie en 
Informatica Adviseurs die met de voorbereiding van deze 
ministeriële taak zijn belast. De werkzaamheden van het 
Kenniscentrum bestaan onder meer uit het becommentar-
iëren van conceptdocumenten en het fungeren als klank-
bord voor de uitkomsten van het onderzoek. 

De internationale stan-
daard ISO 19152:2012 
Land Administration 
Domain Model (LADM) 
wordt steeds meer 
toegepast. Zo ook in 
een Kadasterprak-
tijkproef in Colombia. 
Onder leiding van de 
Kadaster International 

is een prototype ontwikkeld met behulp van de Universiteit 
Twente/ITC, Esri, Trimble en de TU Delft. Het prototype be-
stond onder andere uit een app (gebaseerd op Esri’s Collector 
en gebruikmakend van Trimble’s R1 GNSS Receiver) voor het 
inwinnen van grenzen volgens het Colombian LADM country 
profile en een cloud-gebaseerde serveromgeving.
Eind mei/begin juni 2015 is het prototype met succes in Colom-
bia getest door een team van experts uit Nederland (Mathilde 
Molendijk, Chrit Lemmen en Javier Morales) en Colombia 
(Territorial Cundinamarca, IGAC). Op een efficiënte en relatief 
eenvoudige manier konden de percelen worden ingewonnen. 
De bijdrage van de TU Delft (vertegenwoordigd door Peter van 
Oosterom), bestond uit het adviseren bij het concept Colom-

bian LADM country profile. Met het succesvol verlopen van dit 
proefproject is aangetoond dat deze kosteneffectieve oplossing 
heel goed werkt. De ervaringen uit het proefproject worden ge-
bruikt voor de verdere ontwikkeling in Colombia, maar hebben 
ook de aandacht getrokken van de internationale gemeenschap 
(UN-GGIM, FIG) met het oog op toepassing in andere landen.

“Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst”.

LADM-proefproject in Colombia

”Let’s Cadastre our World”
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Elfriede Fendel is dit jaar al weer 40 jaar dé stabiele factor betreffende geodesie/geomatics bij de 
TU Delft. Dit heuglijke feit wordt op donderdag 27 augustus 2015 gevierd. (Oud-)studenten, 
collega’s en andere betrokkenen blikken terug op hun tijd met Elfriede. 

Elfriede Fendel begon haar carrière aan de afdeling Geodesie bij de TU Delft in 1975 als 
secretaresse. Later werd zij projectmanager bij de afdeling Land Information Systems 
(onder leiding van Theo Bogaerts). Vanaf 2000 werkt ze bij  de afdeling GIS Tech-
nology (onder leiding van Peter van Oosterom) als projectmanager van de vele 
projecten en ondersteunt zij de MSc-opleidingen van Geomatics en GIMA. 
Verder is zij stagecoördinator van de Nationale GI Minor. Als Executive 
Secretary van de Urban Data Management Society (UDMS) heeft ze 
vele conferenties (mede-)georganiseerd en de proceedings (me-
de-)ge-edit. 

Elfriede Fendel is daarnaast redacteur van verschillende 
boeken. Enkele recente wapenfeiten: Proceedings 4th 
International Workshop on 3D Cadastres (2014) en 
Informatievoorziening bij veiligheidsregio’s: Best 
practices  (2015). Ook verzorgde en verzorgt zij 
vele nieuwsbrieven: van de VVI, de VGVI, het 
GDMC en de Geomatics Newsletter.
Wanneer zij onverhoopt eens moeilijk 
is te bereiken, is de kans groot dat 
zij is te vinden bij Watersport 
Vereniging Rozenburg, waar zij 
voorzitter is van het 
bestuur.

Elfriede Fendel, 40 jaar dé stabiele factor 

bij de TU Delft Geodesie/Geomatics
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