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In Memoriam Elfriede Maria Fendel
(26 april 1956 - 30 maart 2019)
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Op 26 april 1956 werd Elfriede geboren als dochter van een binnen-
vaartschippersechtpaar. In haar jonge jaren werd ze daarom mede 
opgevoerd door haar grootouders. Op 18-jarige leeftijd solliciteerde ze 
als secretaresse bij de Technische Hogeschool Delft. Mede op aanraden 
van haar oma (‘Dit meisje is goud’) werd Elfriede door Theo Bogaerts 
aangesteld en begon haar lange en rijke carrière bij de TH/TU Delft. 
Elfriede betekende ruim 43 jaar veel voor de TU Delft en de TU Delft 
betekende veel voor Elfriede. Iedereen die Elfriede kende weet hoe 
enorm betrokken zij was en meeleefde met elke Geodesie- of Geomatics-
student uit binnen- of buitenland. Zowel in hun goede tijden, maar vaak 
ook in hun moeilijke tijden. Hetzelfde medeleven toonde Elfriede naar 
haar TU Delft-collega’s (en naar familie, kennissen en zelfs de dieren). 
Als ze moest kiezen tussen een nieuwe jonge pup of een hond uit het 
asiel, dan koos ze voor de laatste optie. Medeleven. Deze betrokkenheid 
van Elfriede was een prachtige karaktereigenschap, maar soms was ik 
bezorgd dat dit ten koste van haarzelf zou gaan.

Vele jaren was Elfriede de rechterhand van professor Theo Bogaerts. Hieronder een korte bloemlezing 
van haar activiteiten, waaruit blijkt dat ze zich op een breed terrein zeer succesvol ontwikkelde. Samen 
met Theo ging ze op Kadastrale adviesmissies voor de Wereldbank en de Europese Unie naar landen als 
Litouwen, Polen, Tsjechië en Slowakije. Voor de Stichting Studiecentrum voor Vastgoedinformatie (SSVI) 

voor de nieuwsbrieven, de publicatieseries en de organisatie van studiedagen. Elfriede was jarenlang de 
secretaris van UDMS, de Urban Data Management Society en het bestuur met Massimo Rumor, Ro-
bert Laurini en Theo Bogaerts en vormde met hen een hechte vriendenclub. Ze heeft in die periode vele 
UDMS-symposia georganiseerd, vele proceedings geëdit en speelde een hoofdrol in de jaren dat het sym-
posium in Nederland plaatsvond: 1985 (Den Haag), 1995 (Den Haag), 2000 (Delft), 2011 (Delft) en 2018 
(Delft). Gedurende de jaren negentig was Elfriede actief als organisator en editor in het ELIS-program-
ma (Education in Land Information Systems) om onderwijs op Europees niveau te ontwikkelen (samen 
met o.a. Jerzy Gazdzicki uit Polen, een vriendschap die bleef). Door al deze activiteiten was ze niet alleen 
binnen de TU Delft, maar ook nationaal en internationaal een geo-personality.

Bijna twintig jaar mocht ik zeer intensief en dagelijks met Elfriede samenwerken. Door de jaren heen 
ontwikkelde Elfriede zich tot allroundondersteuner van de sectie GIS technologie en beheerde in die 
functie een vaak complexe administratie en onderhield contacten met buitenlandse projectpartners. Ze 
was de spil in onze organisatie, wist alles en kon overal een oplossing voor vinden. Elfriede was heel erg 
trots op haar nieuwsbrieven, al die jaren was geen nummer overgeslagen (bij haar veertigjarig jubileum 
zijn ze gebundeld in een fraai historisch boekwerk). Elfriede was ook helemaal in haar element bij het 
organiseren van nationale of internationale congressen en workshops. Ze was in 1982 al betrokken bij de 
organisatie van de FIG Permanent Committee Meeting 1982 (Den Haag), een groot internationaal event 
met deelnemers vanuit de gehele wereld. Dit event heet tegenwoordig de FIG Working Week, en het 
is spijtig dat Elfriede de komende editie (2020 in Amsterdam) niet meer kan meemaken, al heeft ze de 
organisatie in een vroeg stadium nog van adviezen voorzien. Elfriede heeft ook vele andere FIG events 
medegeorganiseerd, zoals de FIG 3D Cadastres workshops (2001, 2011, en 2018 in Delft) en samen met 



Op 28 juni 2019 wordt ‘Geomatics Day 2019’ gehouden op de Faculteit Bouwkun-
de, TU Delft. Tijdens het ochtendprogramma presenteren vier groepen Geoma-
tics-studenten de resultaten van hun Synthese Project. Tijdens het middagpro-
gramma presenteren professionals innovatieve Geomatics-oplossingen. 
Registreer voor 21 juni: https://www.tudelft.nl/evenementen/2019/otb/geomatics-
day-2019/.

Deelname is gratis. Het evenement wordt genereus gesponsord door CGI, Cyclo-
media, de gemeente Rotterdam, Geometius, Sweco, Tensing en Vicrea.
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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.

Geomatics Day 2019

Chrit Lemmen de FIG LADM workshops (2003 in Enschede, 2012 in Rotterdam en 2017 in Delft). Verder organiseerde 
Elfriede samen met Menno-Jan Kraak het Spatial Data Handling (SDH) symposium in Delft (1996). Elfriede was samen 
met Sisi Zlatanova de motor achter de organisatie van het eerste Geo-information for Disaster Management Symposium 
(Gi4DM) in Delft in 2005 en de tweede 3D GeoInfo-conferentie (Delft, 2007). Vele proceedings heeft Elfriede geëdit en ze was 
verschrikkelijk trots als dan haar naam Elfriede M. Fendel op de kaft stond. Nooit geweten dat de M voor Maria staat, een 
prachtige naam.

jaren die we samen hebben mogen meemaken en voor de generaties geo-studenten die we met elkaar met succes hebben 
afgeleverd. 

Peter van Oosterom

NWO-toekenning projectvoorstel GRADUAL

Binnen het NWO Maps4Society-programma is in de tweede 
ronde Kleine Innovatieve Projecten (de zogenaamde KIP-
ronde) het gezamenlijke projectvoorstel ‘Seeking optimal 
usability to avoid information overload: Comparing gradual 
with non-gradual scale transitions in web-based maps’ 
(GRADUAL) gehonoreerd aan de sectie GIS-technologie van 
de TU Delft en de Geo-information Processing (GIP)-afdeling 
van ITC/Universiteit Twente.
In eerder onderzoek hebben we een nieuw concept met de 
naam Space Scale Cube (SSC) voorgesteld, waarin kaartge-
gevens op alle gewenste schalen op een geleidelijke en vloei-
ende manier voor gebruik op het web beschikbaar komen, 
zodra deze eenmaal zijn opgeslagen in een varioschaal-data-
structuur. Dit leidt tot wat we een varioschaalkaart noemen, 
die nieuwe gebruikersinteractie mogelijk maakt, waarbij een 
delta in schaal (kleine zoomstap) leidt tot een kleine veran-

de deltaschaal, hoe kleiner ook de kaartverandering.
In dit KIP-project worden webkaarten (met geleidelijke 
overgangen) in een te ontwerpen bruikbaarheidstudie 
vergeleken met kaarten op vaste schaal (zonder geleidelijke 

overgangen). De ontwikkeling van de varioschaal-webkaar-
ten – inclusief meer geleidelijke schaalovergangen en de 
ontwikkeling van een web-gebruikersinterface – vindt plaats 
aan de Technische Universiteit Delft (sectie GISt). De bruik-
baarheidstudie zal worden uitgevoerd aan de Universiteit 
Twente (ITC), in het usabilitylab van de GIP-afdeling, waar 
eye-tracking hardware en software voor analyse beschikbaar 
zijn. Deze vergelijkende evaluatie van webkaarten met en 
zonder geleidelijke schaalovergangen zal leiden tot kennis 
over wat gebruikers wel en niet prettig vinden in de inter-
actie met deze webkaarten en welk effect dit heeft op de 
snelheid en kwaliteit bij het uitvoeren van de verschillende 
kaartgebaseerde taken.

Meer informatie:
- Varioschaal: http://varioscale.bk.tudelft.nl/
- Maps4Society: https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resulta-

ten/programmas/maps4society 
- KIP-project GRADUAL: https://www.nwo.nl/onderzoek-en-

resultaten/programmas/maps4society/projecten/17644 


