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Succesvolle onderwijs- 
visitatie MSc GIMA
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In mei van dit jaar heeft een visitatiecommissie onder leiding 
van em  rof  eo de aan het e artement ociale eogra e en 
Planologie (Faculteit Geowetenschappen, Universiteit Utrecht) 
bezocht. Drie dagen heeft de commissie zich gebogen over de ba-
chelor ociale Geogra e  Planologie en vier masterprogramma s  
Human Geography, Spatial Planning, International Development 
Studies en GIMA. De commissie heeft vol overtuiging en met veel 
complimenten aangegeven dat alle opleidingen een positief oordeel 

rijgen voor her-accreditatie. Speci e  voor de MSc GIMA (het 
gezamenlijke masterprogramma van Universiteit Utrecht, Wage-
ningen UR, Universiteit Twente en TU Delft) gaf de visitatiecom-
missie aan het blended learning -concept te waarderen, daar dit 
goed aansluit bij de behoefte van de moderne student.

Zelfstudierapport MSc GIMA. 

Marjolein Spaans neemt afscheid 
als OD MSc GIMA

Na vier jaar heeft Marjolein Spaans afscheid genomen als opleidingsdirecteur (OD) van 
de MSc GIMA. Het GIMA-bestuur heeft haar op 3 juli 2019 gecomplimenteerd met haar 
werk. Prof. dr. Menno-Jan Kraak, voorzitter van het GIMA-bestuur, bedankte Marjolein 
voor haar inzet en memoreerde ook de niet geringe taken die de GIMA OD heeft. De 
afgelopen jaren is de steeds verder groeiende instroom in goede banen geleid. Naast het 
regulier managen van de opleiding, moet de OD door het unieke karakter van deze oplei-
ding de vier betrokken instellingen (Universiteit Utrecht, Wageningen UR, Universiteit 
Twente en de TU Delft) bij elkaar weten te houden. Ook heeft Marjolein de opleiding op 

professionele wijze door de recente onderwijsvisitatie geleid met een accuraat zelfstudierapport en door als leider van 
het GIMA-team de commissie tijdens de visitatie te overtuigen van de hoogwaardige kwaliteiten van deze opleiding. 
Een van de laatste taken van Marjolein was het toespreken van Tom van der Meer, die na zijn GIMA-afstuderen ook 
afscheid nam als GIMA-secretaris (rechterhand van de OD). Met het afscheid van Marjolein eindigt ook het Delftse  
tijdperk van GIMA en begint na vier maal vier jaar de tweede ronde GIMA-directeurschappen langs de vier deelne-
mende instellingen. Drs. Fred Toppen van de UU zal het OD-schap van GIMA overnemen. 

ij dezen nog nmaal  Marjolein, bedankt voor je geweldige inzet in de afgelopen jaren. En Fred, veel sterkte de 
komende periode, onder het motto with GIMA never a dull moment

Scheidend GIMA-opleidings-
directeur  

Marjolein Spaans.



3D Cadastre within the spatial development cycle
Eftychia Kalogianni heeft haar eerste 
jaar als promovendus erop zitten. Haar 
onderwerp is ‘3D Cadastre within 
the spatial development cycle . Mijn 
hoofddoel is om vast te stellen hoe een 
effectieve 3D datastroom kan worden 
ontwikkeld die de levenscyclus van 
objecten optimaal ondersteunt, rekening houdend met 
interoperabiliteit, data-uitwisseling en data-integratie 
binnen de keten van ruimtelijke-ontwikkelingsprocessen  
van planvorming tot registratie en gebruik” vertelt zij. Haar 
promotieonderzoek is in lijn met de herziening van ISO 
19152 LADM en Eftychia is genomineerd als expert voor 
het LADM v2-projectteam (http isoladm.org) dat deel-
neemt aan de verschillende activiteiten in het kader van 
de herziening. In de eerste week van juni dit jaar nam ze 
deel aan de 48e ISO TC111-plenaire vergadering in Maribor 

(Slovenië), waar ze haar werk over de 
LADM-herziening presenteerde.
Tijdens het eerste jaar als promovendus 
nam Eftychia met twee papers deel aan 
de GeoDelft Conferences, en haar eerste 
tijdschriftpublicatie met betrekking tot 
haar onderzoek met als titel ‘Develop-

ment of 3D spatial pro  les to support the full lifecycle of 3D 
objects zal worden gepubliceerd in een speciale uitgave over 
‘3D Land Administration for 3D Land Uses van Land Use 
Policy dit najaar. Ze schreef het als eerste auteur, samen 
met E   Dimopoulou, Rod Thompson, Christiaan Lemmen, 
Shen Ying en Peter van Oosterom.
Eftychia is momenteel actief met het updaten en verbeteren 
van het 3D Cadastre visualisatieprototype dat is ontwik-
keld op de TU Delft, met input van BIM IFC-gegevens.
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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.

Call for abstracts NCG Symposium 2019

Het jaarlijkse NCG Symposium op het gebied van Geodesie en Geo-informatics vindt plaats op 21 november 2019 op Universiteit 
Twente ITC Enschede. Een groot aantal onderwerpen kan tijdens sessies aan bod komen, zoals 3D geo-informatie, point clouds, 
uality of crowd sources, geo-data science, geo-ethics critical data studies, indoor geo-information, governance of SDI, geo-marketing, 

environment  geodesy, precision farming, forestry, GNSS, machine learning methods for geo-information science en remote sensing.
De deadline voor abstracts (max. 100 woorden en twee illustraties) is 27 september, waarna de auteur uiterlijk 15 oktober de uitslag 
wordt meegedeeld. Abstract e-mailen naar NCG-secretaris Sieb Dijkstra (info@ncgeo.nl).
Aanmelding voor het congres is mogelijk tot 1 november (info@ncgeo.nl). Het programma is te vinden op www.ncgeo.nl.

Twee PhD’s over hun onderzoek 

Momenteel zijn vier PhDs Geomatics werkzaam op de TU Delft. Twee 
daarvan vertellen over hun onderzoek.

nD point cloud approach
Het promotieonderwerp van Haicheng Liu heeft als titel ‘Towards 1015 
points management  an nD PointCloud approach . De motivatie van dit 
onderzoek komt van knelpunten bij het beheer en gebruik van omvang-
rijke puntenwolken. Er zijn oplossingen nodig voor ef  ciëntere gegevens-
clustering en indexering, het gebrek aan ondersteuning voor multi-schaal en zeker vario-schaal organisatie van 
deze data en voor het uitbreiden van het nu nog beperkte aantal functionaliteiten (zoals perspectief-blik selecties). 
Momenteel programmeren we een nieuw raamwerk dat bestaat uit datastructuren, algoritmen en interfaces voor 
verschillende toepassingen om deze problemen op te lossen. Tot nu toe is een prototype op basis van nD Space Fil-
ling Curves (SFC) en nD histogrambomen ontwikkeld in samenwerking met de universiteit van Wuhan, waar ik 
drie maanden op bezoek ben geweest, en Oracle. Eerste tests wezen op een aanzienlijke verbetering van de presta-
ties in vergelijking met de nieuwste oplossingen. De resultaten zijn gepubliceerd in drie congrespapers.”
Naast zijn onderzoek begeleidde Haicheng Liu als onderwijsassistent masterstudenten in het Geo-DBMS lab. Hij 
volgde summerschools en trainingen over onder meer communicatie- en schrijfvaardigheden.


