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Taken en activiteiten 

De Nederlandse Commissie voor Geodesie ressorteert onder de Ko- 
ninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) als 
Permanente Commissie van de Akademie Raad voor de Aardweten- 
schappen (ARA). De Nederlandse Commissie voor Geodesie is de 
opvolger van de Rijkscommissie voor Geodesie (1937-1989) en de 
vaste Commissie voor Graadmeting en Waterpassing (1879-1937). 

De Commissie bestaat uit persoonlijke leden en ambtshalve leden. 
Ambtshalve leden zijn: de Hoofdingenieur-Directeur van de Meet- 
kundige Dienst van de Rijkswaterstaat. de Hoofddirecteur van de 
Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers, de Chef der 
Hydrografie, de Directeur van de Topografische Dienst, het Hoofd 
van de Afdeling Seismologie van het Koninklijk Nederlands Meteo- 
rologisch Instituut en de Hoofdinspecteur der mijnen bij het Staatstoe- 
zicht op de Mijnen. 

De taken en activiteiten van de Commissie zi.jn: 

a. Het beleggen van plenaire vergaderingen \vaarin (naast huishoude- 
lijke zaken) vooral aandacht wordt geschonken aan de wetenschappe- 
lijke en maatschappelijke ontwikkelingen op geodetisch en aanver- 
want gebied, mede in relatie tot het beleid en de activiteiten van 
overheidsdiensten. 

b. Het stimuleren van door instituten en diensten uit te voeren projec- 
ten op wetenschappelijk en praktisch gebied die door de Commissie 
noodzakelijk worden geacht. 

c. Voor de uitvoering van bepaalde aspecten van haar onder b. ge- 
noemde taak heeft de Commissie een aantal subcommissies en werk- 
groepen ingesteld, welke bestaan uit leden van de Commissie, aan- 
gevuld met deskundigen op het betrokken gebied. Activiteiten van 
de subcommissies en werkgroepen zijn: uitwisseling van kennis en 
ervaring, initiëring e d o f  coördinatie van onderzoek, het bevorderen 
van samenwerking. 



d. Het onderhouden van contacten met overeenkomstige instellingen 
in hct buitenland. 

e. Het vertegenwoordigen van Nederland in internationale organisaties 
op geodetisch en aanverwant gebied. 

f. Het uitgeven van wetenschappelijke geodetische publikaties, die 
wegens hun omvang niet in vaktijdschriften kunnen worden opgeno- 
men en commercieel niet aantrekkelijk zijn voor een uitgever in 
verband met hoge drukkosten en een beperkte oplage. 
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I Samenstelling van de Commissie 

Op 1 januari 1992 was de samenstelling van de Nederlandse Conl- 
missie voor Geodesie als volgt: 

1 .  Persoonlijke leden 

prof.dr. R. Rurnrnel, voorzitter 
prof.ir. J.E. Alberda, secretaris 
prof.dr.ir. L. Aardoom 
prof.dr.ir. W. Baarda 
prof.dr.ir. M.J.M. Bogaerts 
prof.mr. P. de Haan 
prof.dr.ir. G.H. Ligterink 
prof.dr. ir. M. Molenaar 
prof.ir. J.C. de Munck 
prof.dr.ir. P.J.G. Teunissen 
prof.dr. N.J. Vlaar 
prof.ir. K.F. Wakker 
prof.dr. J.T.F. Zimmerman 

2. Ambtshalve leden 

Hoofdingenieur-Directeur van de Meetkundige Dienst van de Rijks- 
waterstaat, ir. M. J. Olierook; 
Hoofddirecteur van de Dienst van het Kadaster en de Openbare 
Registers, mr. J.W.J. Besemer; 
Chef der Hydrografie, Commandeur E. Bakker; 
Directeur van de Topografische Dienst, drs. P.W. Geudeke; 
Hoofd van de Afdeling Seismologie van het KNMI, dr. H.W. Haak; 
Hoofdinspecteur der mijnen bij het Staatstoezicht op de Mijnen, 
ir. J.J.E. Pöttgens. 



3. Mutaties 

De samenstelling van de Conunissie onderging in 1992 de volgende 
wijzigingen: 

Prof.ir. R .  Groot is per 7 mei 1992 benoemd tot corresponderend 
lid van de Commissie. Per 8 december 1992 is prof.ir. R. Groot be- 
noemd tot persoonlijk lid van de Commissie. Prof.ir. R. Groot is 
per 1 januari 1993 benoemd tot hoogleraar Geoinformatics Mana- 
gement and Infrastructure aan het International Institute for Aero- 
space Survey and Sciences IITC) te Enschede. 

Prof.mr. P.  de Haan heeft zijn persoonlijk lidmaatschap vande Com- 
missie per 9 mei 1992 beëindigd. 

Prof.dr. R.  Rununel is per 31 december 1992 afgetreden als voorzit- 
ter van de Nederlandse Commissie voor Geodesie, tevens heeft hij 
per die datum zijn persoonlijk lidmaatschap van de Commissie beëin- 
digd. 

Prof. ir. J .  E.  Alberda is per 3 1 december 1992 afgetreden als secre- 
taris van de Nederlandse Commissie voor Geodesie. 

Tijdens haar vergadering van 8 december 1992 heeft de Commissie 
met algemene stemmen en met ingang van 1 januari 1993 prof.dr.ir 
P.J.G. Teunissen gekozen tot voorzitter en prof.dr. ir. M. Molenaar 
tot secretaris van de Nederlandse Commissie voor Geodesie. 

4. Bureau 

F. H.  Schröder, adjunct-secretaris 
H.W.M. Verhoog-Krouwel, administratief medewerkster 



11 Activiteiten 

1. Vergaderingen 

De Commissie kwam in 1992 eenmaal bijeen in een reguliere verga- 
dering en eenmaal in een themavergadering. Buiten de normaal af 
te handelen zaken werd in deze vergaderingen in het bijzonder aan- 
dacht besteed aan de volgende onderwerpen: 

- Het geodetisch onderzoek in Nederland. 
- Geografische Informatiesystemen (GIS). Hun betekenis voor weten- 

schap en praktijk. 
- De toekomst van de geodesie in Nederland. Naar een Nationaal 

Geodetisch Plan. 
- Recente ontwikkelingen betreffende de Nederlandse geodesie. 

2. Het geodetisch onderzoek in Nederland 

De definitieve rapportage van het inventariserend onderzoek naar 
de omvang en de aard van het huidige en te verwachten geodetisch 
onderzoek in Nederland door prof.dr.ir. L. Aardoom is uitgegeven 
in de "Groene serie" van de Commissie. De publikatie - "Het geode- 
tisch onderzoek in Nederland. De resultaten van een inventarisatie" 
(Nederlandse Commissie voor Geodesie, publikatie 29, Delft 1992) - 

is besproken in een geheel aan het onderwerp gewijde themaverga- 
dering. In de vergadering zijn visies verwoord op het geodetisch 
onderzoek in Nederland, zoals die binnen en buiten de Commissie 
leven. Er is o.a. gediscussieerd over de definitie van geodesie, de 
afbakening tussen fundamenteel en toegepast onderzoek en de struc- 
turering van het onderwijs. De vergadering heeft aangetoond, dat 
verdere discussie over deze onderwerpen noodzakelijk is. 



3. De toekomst van de geodesie in Nederland 
Naar een Nationaal Geodetisch Plan 

Zoals ook uit de vorige paragraaf blijkt, heeft de Commissie de 
laatste jaren intensief gediscussieerd over de vraag wat is geodesie 
en waar gaat de geodesie naar toe? De eerste aanzet daartoe is het 
RAWB-rapport "Advies inzake het civieltechnisch en geodetisch 
onderzoek in Nederland" (1990) geweest. N.a.v. van dit rapport 
heeft prof.dr.ir. L. Aardoom de eerder genoemde inventarisatie 
gemaakt van het geodetisch onderzoek in Nederland. De Commissie 
huldigt de opvatting, dat er in Nederland behoefte bestaat aan de 
formulering van een visie in grote lijnen op de ontwikkeling van de 
geodesie. Hiertoe is de Subcommissie Nationaal Geodetisch Plan 
ingesteld, welke bestaat uit de 1edenprof.dr.ir. L. Aardoom (voorzit- 
ter), mr. J .  W.J. Besemer, prof.ir. R. Groot en ir. M. J. Olierook. 
Uitvoerend secretaris van de Subcommisie is de heer F.H. Schröder. 
De Subcommissie heeft tot taak: "Het geven van een raamwerk 
waarin de verwachte en gewenste ontwikkelingen van de geodesie 
in Nederland voor de jaren na 2000 staan beschreven. Hierbij dient 
aandacht besteed te worden aan de driehoek praktijk, onderzoek, 
onderwijs." De Subcommissie zal in het voorjaar van 1994 haar 
eindrapportage aan de Commissie uitbrengen. 

4. Geografische Informatiesystemen (GIS) 
Hun betekenis voor wetenschap en praktijk 

Prof .dr. ir. M. Molenaar heeft een inleiding gehouden over Geografi- 
sche Informatiesystemen (GIS) en hun betekenis voor wetenschap 
en praktijk. Er worden momenteel in het buitenland bij verschillende 
instituten en organisaties discussies gevoerd over GIS en hun relatie 
met de geodesie. De inleiding van prof. Molenaar vormt de aanzet 
tot een dergelijke discussie in de Commissie. Hierbij is Inet name 
de noodzaak vastgesteld van verdere ontwikkeling van een theorie 
op GIS-gebied en het verwerven van betere structurele inzichten in 
de aard van de informatie. 



5. Symposiiim on Refraction 
of Transatmospheric Signals in Geodesy 

Van 19 tot en met 22 mei is in Den Haag het "Symposium on Re- 
fraction of Transatmospheric Signals in Geodesy" gehouden onder 
auspiciën van de International Association of Geodesy en met belang- 
rijke steun van de Commissie en haar Bureau. Het doel van het 
symposium was de internationale uitwisseling van kennis te bevorde- 
ren tussen geodeten, astronomen, aeronomen en beoefenaren van 
remote sensing op het gebied van refractie van transatmosferische 
signalen in de geodesie. Volgens de organisatoren is aan dit doel 
goed voldaan. Er bestond een levendig contact tussen de 65 deelne- 
mers uit 20 landen, waarvan dankzij de steun van verschillende 
zijden 12 uit Oost-Europa. 

6. Verslagen 

Via de Mededelingen zijn de volgende verslagen gepubliceerd: 

- prof.dr.ir. M. Molenaar, Verslag van een bezoek aan de ACSM- 
ASPRS Anual Convention 1991, Baltimore, maart 1991; 

- dr.ir. F.J.J. Brouwer, drs. A. Lokhorst, Dr.-Ing. G.K. 1,orenz en 
drs. F. Schokking, Reisverslag FISOLS: "Fourth International 
Symposium On Land Subsidence", Houston, Texas, 12- 17 mei 
1991; 

- prof.ir. J.C. de Munck, Symposium "Refraction of Transatmosphe- 
ric Signals in Geodesy", Den Haag, 19-22 mei 1992. 

7. Publikaties 

In "Publications on Geodesy New Series" verscheen in 1992 de 
volgende publikatie: 

- J.C. de Munck en T.A.Th. Spoelstra (editors), Refraction of 
Transatmospheric Signals in Geodesy. Proceedings of the Sympo- 
sium, nr. 36. 



In de "Groene serie" verscheen: 

- L. Aardoom, Het geodetisch onderzoek in Nederland. De resulta- 
ten van een inventarisatie, nr. 29. 

8. Ontvangen publikaties 

De Nederlandse Commissie voor Geodesie ontvangt op basis van 
milovereenkomsten publikaties op geodetisch gebied van universitei- 
ten enandere instellingen in binnen- en buitenland. Het betreft afzon- 
derlijke titels, periodieken en artikelen. De publikaties worden gere- 
gistreerd door het Bureau van de Commissie. De afzonderlijke titels 
en periodieken worden geplaatst in de bibliotheek van de Faculteit 
der Geodesie van de TU Delft. In het verslagjaar zijn 90 afzonderlijk 
titels en 12 artikelen ontvangen. Van 12 periodieken zijn nummers 
ontvangen. 

9. Subcommissies en werkgroepen 

Voor de uitvoering van bepaalde aspecten van haar taak heeft de 
Nederlandse Commissie voor Geodesie een aantal subcornniissies en 
werkgroepen ingesteld, welke bestaan uit leden van de Commissie 
aangevuld met deskundigen op bepaalde gebieden. In het algemeen 
bestaan de subcommissies en werkgroepen uit vertegenwoordigers 
uit het onderwijs, de overheidsdiensten en het bedrijfsleven in het 
betreffende aandachtsgebied. In het verslagjaar telde de Commissie 
de volgende subcommissies en werkgroepen: 

- Subcommissie Bodembeweging; 
- Subcommissie Mariene Geodesie; 
- Subcommissie GIS; 
- Subcommissie NEREF; 
- Werkgroep Geschiedenis der Geodesie; 
- Werkgroep Toegepaste Ruimtegeodesie. 



10. Subcommissie Bodembeweging 

Activiteiten 

De Subcommissie is in 1992 tweemaal bijeen geweest. Op 9 april 
werd stilgestaan bij de vijfde lustmmvergadering van de Subcommis- 
sie sinds haar oprichting in november 1961. 
Op de vergaderingen en middels informele contacten tussen de leden 
onderling is, grotendeels in aansluiting op de werkzaamheden in het 
vorige verslagjaar, aandacht geschonken aan: 

- hervereffening en analyse van de nauwkeurigheidswaterpassingen 
in Nederland, de geologische/geofysische interpretatie van de ge- 
vonden bewegingsresultaten en de aanscherping van de definitie 
van het NAP in het licht van het boveilstaande; 

- dit alles was met name gericht op het functioneren als klankbord- 
groep t.b.v. het tot stand komen en de uitvoering van het plan van 
aanpak terzake door de Meetkundige Dienst van de Rijkswaterstaat 
en de Rijks Geologische Dienst; 

- zwaartekracht in Nederland; 
- aardbevingen in Drenthe en het gerelateerde multidisciplinaire 

onderzoek; 
- de aardbeving van 13 april 1992 in Roermond; 
- bodembeweging in Hooghalen; 
- historische analyse peilmerken in het Groningse aardgasveld; 
- Europese programma's voor onderzoek op het gebied van aard- 

korstdeformatie en zeespiegelrijzing, met name EPOC en SCIEN- 
CE.  

Het meeste werk in dezen vindt plaats binnen thema's: enerzijds de 
problematiek van de bodembeweging (door de Meetkundige Dienst 
(MD) en de Rijks Geologische Dienst (RGD)), zowel de natuurlijke 
als die t.g.v. menselijk ingrijpen en anderzijds de problematiek rond 
de bepaling van zeespiegelrijzing (door de Dienst Getijdewateren 
(DGW) en de Meetkundige Dienst). 



Voor beide thema's worden samenwerkingsverbanden gesloten. Die 
tussen de DGW en de M D  is in 1992 tot stand gekomen; die tussen 
de RGD en de M D  zal in 1993 volgen. 

Verder is onder auspiciën van de Subcomniissie een voorstel uitge- 
gaan naar de UNESCO om in 1995 in Nederland het Fifth Internatio- 
nal Symposium on Land Subsidence (FISOLS) te organiseren, gezien 
de vele facetten van bodembeweging die in de Nederlandse situatie 
relevant zijn en het vooraanstaande onderzoek dat hier plaatsvindt. 

Samenstelling 

Er hebben geen personele wisselingen plaatsgevonden, zodat verte- 
genwoordigd bleven: Staatstoezicht op de Mijnen (voorzitterschap), 
Meetkundige Dienst van de Rijkswaterstaat (secretariaat), Afdeling 
Seismologie van het KNMI, Dienst Getijdewateren van de Rijkswa- 
terstaat, Rijks Geologische Dienst, Faculteit der Geodesie en Facul- 
teit der Civiele Techniek van de TU Delft, Instituut voor Aardweten- 
schappen van de VU Amsterdam en als vaste gast: Directie Noordzee 
van de Rijkswaterstaat. 

11. Subcommissie Mariene Geodesie 

De Subcommissie is na een pauze van ruim twee jaar weer bijeenge- 
komen op 2 juli 1992 met als voornaamste discussiepunt het al dan 
niet voortbestaan van de Subcommissie. De voornaamste conclusie 
was dat de Subcommissie zeker bestaansrecht heeft. Een eerste punt 
van aandacht betreft het onderwijs en onderzoek in de mariene geo- 
desie. Voor beide terreinen is de relatie tussen theorie en prakti.jk 
van groot belang. Een eerste prioriteit werd gelegd bij het onderwijs 
waartoe een inventariserend onderzoek, speciaal gericht op de marie- 
ne geodesie. werd uitgevoerd door de secretaris. Het verslag van dit 
onderzoek, getiteld "Mariene Geodesie - Opleidingen en Praktijk" 
en samengesteld door secretaris ir. W.A. van Gein, werd in het 
najaar van 1992 aangeboden aan de leden van de Subcommissie. De 
discussie hierover zal plaatsvinden in het voorjaar van 1993. 



Toegetreden tot de Subconimissie zijn prof.dr.ir. P. J .G.  Teunissen 
(TU Delft) en prof.ir. J.A. Spaans (Koninklijk Instituut vande Mari- 
ne). 

12. Subcommissie GIS 

De Subcommissie Geografische Informatiesystemen (GIS) is in het 
verslagjaar vier keer bijeen geweest en wel op 8 januari, 4 maart, 
29 juni en 1 december. Nog steeds op basis van het eerder geformu- 
leerde "Voorstel voor een onderzoeksprogramma" is verder gediscus- 
sieerd over mogelijke onderzoekspro.jecten en over de vorm van 
financiering. Aan de orde kwamen onder andere de kwaliteit van 
GIS-gegevens, homogenisatie van gegevens, reactieve datastructuren. 
topologische vraagtalen, het onderhoud van databestanden en koppe- 
ling van gegevens van verschillend abstractieniveau. Een en ander 
heeft geleid tot een bijstelling van het "Voorstel" tot een nota "Ob- 
jectgericht GIS-onderzoek: thema's en projecten, een voorstel voor 
stimulering en coördinatie". De nota is besproken in de vergadering 
van 29 juni. Een algemeen kader voor de financiering kon helaas 
nog niet worden opgesteld. Dit heeft echter niet belet dat er twee, 
door assistenten in opleiding uit te voeren onderzoeksprojecten 
konden worden geformuleerd waarvan de financiering door diensten 
zal worden gegarandeerd. 

Het eerste project betreft de "Koppeling van GIS met simulatiemodel- 
len". Dit is een samenwerkingsverband tussen de Dienst Landbouw- 
kundig Onderzoek (SC-DL0 en IBN-DLO) en de Landbouwuniversi- 
teit Wageningen. Het tweede project is een onderzoek naar "Con- 
ceptuele generalisatie", dat zal worden gefinancierd door het Kadas- 
ter en de Meetkundige Dienst van de Rijkswaterstaat. Beide onder- 
zoeksvoorstellen zijn in de vergadering van 1 december uitvoerig 
bediscussieerd en waar nodig bijgesteld; naar verwachting kunnen 
de onderzoekers in 1993 aan het werk. 

In de bijeenkomsten van de Subcommissie zijn ook de nationale en 
internationale ontwikkelingen op GIS-gebied besproken, onder andere 
de relatie met de RAVI, het alom ontstaan van nieuwe GIS-organisa- 



ties (onder andere een afdeling GIS van het Nederlands Genootschap 
voor Informatica) en de mogelijke oprichtiiig van een Europese 
paraplu-organisatie voor GIS-onderzoek. 

Helaas heeft wegens andere verplichtingen een aantal leden de Sub- 
commissie moeten verlaten: dr.ir. F.J.J. Brouwer, ir. B.H. Coelman, 
ir. G.J.M. Kreuwel en ir. J .F.  Smeets. Hun plaats is ingenomen 
door de heren A.M. den Boer en ir. L. Heres. 

13. Subcommissie NEREF 

De Subcommissie NEREF (NEderlands REFerentiestelsel) heeft tot 
taakde landmeetkundige werkzaamhedenm. b.t. geodetische referen- 
tiestelsels in Nederland en de Nederlandse bijdrage ter zake in inter- 
nationaal verband, te coördineren. De Subcommissie stelt zich tot 
doel een integrale aanpak voor de Nederlandse referentiestelsel pro- 
blematiek te ontwikkelen en om tot een gemeenschappelijke strategie 
voor onderzoek en ontwikkeling te komen. 

De landmeetkundige werkzaamheden m.b.t. geodetische referen- 
tiestelsels zijn in Nederland over meerdere diensten en ministeries 
verspreid. Het Kadaster (Afdeling Rijksdriehoeksmeting) is verant- 
woordelijk voor de Rijksdriehoeksmeting (RD), de Meetkundige 
Dienst van de Rijkswaterstaat voor het Normaal Amsterdams Peil 
(NAP) en het zwaartekrachtnetwerk, terwijl de ruimtegeodesie tot 
de activiteiten van de Faculteit der Geodesie van de TU Delft be- 
hoort. Het onderscheid dat in de traditionele benadering tussen 
horizontale en verticale netwerken en zwaartekrachtnetwerken ge- 
maakt wordt is tegenwoordig, met de opkomst van ruimtegeodetische 
technieken, minder noodzakelijk, maar nog steeds functioneel. Im- 
mers, het Global Positioning System (GPS) geeft zowel informatie 
omtrent de horizontale als verticale component. Echter, omdat de 
hoogte informatie uit GPS (nog) niet voldoende precies is, en omdat 
GPS niet direct orthometrische hoogtes levert, blijft een apart net- 
werk voor de hoogte (NAP) van belang in de Nederlandse situatie. 
Daarnaast is het nodig het bestaande RD-netwerk uit te breiden met 



punten die geschikt zijn voor GPS-metingen en die daarom ook 
zullen moeten beschikken over de noodzakelijke hoogte informatie. 

Een belangrijke doelstelling van de Subcommissie is daarom om te 
komen tot een nieuw driedimensionaal netwerk met een maaswijdte 
van ongeveer 10 a 20 km, waarbinnen iedere gebmiker m.b.v. GPS 
op eenvoudige wijze zijn positie kan bepalen. Van deze punten zullen 
zowel coördinaten in RD, hoogtes in NAP, als coördinaten in het 
Europese stelsel ETRS'89 beschikbaar komen. In het verslagjaar zijn 
belangrijke vorderingen gemaakt bij de realisatie van deze doelstel- 
ling. In 1992 is de berekening van het EUREF 1989 netwerk gereed 
gekomen. Tevens heeft de berekening van een tweetal belangrijke 
campagnes voor NEREF plaatsgevonden. Daarmee zijn nu in Neder- 
land twintig punten in het Europese referentie stelsel ETRS'89 be- 
kend met een nauwkeurigheid van enkele centimeters (plus 9 punten 
net over de landsgrens, zie Fig. 1). Daarnaast vordert de realisatie 
van het GPS-kernnet. De verwachting is dat in 1995 het kernnet voor 
een belangrij k deel gerealiseerd is, zodat de Nederlandse geodetische 
praktij k dan kan beschikken over een volledig driedimensionaal refe- 
rentiestelsel met een maaswijdte van 10 a 20 km. 

De bijhouding van het Rijksdriehoeksnet (RD), het Normaal Amster- 
dams Peil (NAP) en het zwaartekrachtnet behoort niet tot de taken 
van de NEREF Subcommissie. Hiervoor wordt verwezen naar de 
jaarverslagen van het Kadaster en de Meetkundige Dienst van de 
Rijkswaterstaat. 

European Reference Frame (EUREF) 

Van 4-6 maart 1992 werd in Bern een symposium georganiseerd 
waar de internationale rekencentra hun oplossing voor de EU- 
REFIGPS 1989 meetcampagne hebben gepresenteerd. Als definitieve 
oplossing is gekozen voor de berekening van een internationaal 
consortium onder leiding van de Universiteit van Bern [ l  ,2]. Dit net- 
werk is aangesloten aan SLR- en VLBI-stations. Ter controle zijn 
een drietal deelnetwerken berekend, waarvan twee door de TU Delft 
(Laboratorium voor Geodetische Rekentechniek [3] en de Faculteit 
der Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek [4]). De resultaten van de 



EUREFIGPS 1989 campagne waren minder goed dan men had ver- 
wacht. Dit werd veroorzaakt door een niet zo gunstige satellietconfi- 
guratie en tegenvallende kwaliteit van de GPS-metingen, met name 
op de L2 frequentie. Desondanks, is voor het merendeel van de 
punten een precisie van enkele centimeters in de horizontale positie 
gehaald. In de directe omgeving van Nederland zijn 10 EUREF- 
punten beschikbaar> waarvan er vier (Kootwijk: Delft. Westerbork 
en Huisduinen) in Nederland zelf zijn gelegen (Fig. 1). De verschil- 
len met de RD-coördinaten bedroegen niet meer dan 6 cm [3]. 

Eind 1992 waren 21 GPS-satellieten beschikbaar, aanzienlijk meer 
dan ten tijde van de EUREFIGPS 1989 campagne, waardoor nu bijna 
24 uur per dag kan worden waargenomen. Bovendien is de kwaliteit 
van de GPS-metingen sinds 1989 sterk verbeterd. Dit kan tot gevolg 
hebben dat de aansluiting van nieuwe GPS campagnes aan EUREF 
problemen geeft en EUREF-coördinaten regelmatig verworpen zullen 
worden. Dit probleem wordt ook in internationaal verband onderkend 
en was onderwerp van discussie van een speciale EUREF Technica1 
Working Group. In haar vergadering van 17 september 1992 heeft 
deze groep besloten standaarden uit te werken waaraan GPS-campag- 
nes moeten voldoen zodat ze gebruikt kunnen worden om de bestaan- 
de EUREF oplossing te verbeteren. 

Het Institut Geographique National (IGN) te Frankrijk heeft het bij 
de Europese Commissie ingediende voorstel in het kader van het 
COST-programma teruggetrokken. Ondanks de positieve reacties van 
een aantal landen, waaronder Nederland, werd liet voorstel niet door 
voldoende landen gesteund. 

Nederlands Referentiestelsel (NEREF) 

Binnen Nederland wordt het EUREF-netwerk verder verdicht door 
middel van daarvoor georganiseerde GPS-campagnes. Het doel is 
enerzijds te komen tot een netwerk van NEREF-punten met een 
maaswijdte van 60 km, dat gebruikt kan worden voor de aansluiting 
van het GPS-kernnet aan het Europese referentiesysteem. Anderzijds 
worden sommige campagnes tevens ingericht voor het bepalen van 



nauwkeurige ellipsoïdische hoogtes t.b.v. peilmeetschalen langs de 
Nederlandse kust (NEREF-MAREO). 

NEREF-MARE0 1990 Campagne 

In 1990 is met de eerste NEREF-MAREO-campagne een start ge- 
maakt met de monitoring van de peilmeetschalen langs de Nederland- 
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se kust, terwijl de metingen tevens gebruikt worden voor de verdich- 
ting van het EUREF-netwerk. De metingen zijn geïnitieerd door de 
Meetkundige Dienst van de Rijkswaterstaat. In totaal is gedurende 
een periode van 11 dagen gemeten op 16 stations, waaronder 6 
EUREF-stations. 

Nadat in 1991 een voorlopige oplossing was berekend door de Meet- 
kundige Dienst heeft in 1992 de definitieve berekening plaatsgevon- 
den aan de Faculteit der Geodesie van de TU Delft m.b.v. de Ber- 
nese software. De kwaliteit van de GPS data viel tegen, waardoor 
veel handmatige, en daardoor tijdrovende, data-editing nodig was. 
Uiteindelijk bleek alle data onder de 25" elevatie onbruikbaar, als- 
mede op bepaalde stations bepaalde satellieten. Dit heeft de sterkte 
van het vrije net, waarbij alleen op de coördinaten van Kootwijk 
werd aangesloten, enigszins aangetast. Het r. m. s. verschil tussen de 
coördinaten van de 1 1 dagelijkse oplossingen bedroeg 1,5 cm in 
Noord-Zuid richting, 2,2 cm in Oost-West richting en 3,4 cm in 
hoogte. Tevens werd een oplossing berekend met alle dagen tezamen 
waarbij eveneens alleen op Kootwijk werd aangesloten. De r.m.s. 
verschillen tussen de berekende coördinaten voor de vijf overige EU- 
REF-punten (Westerbork, Huisduinen, Pilsum, Delft, Oostende) en 
de EUREF-coördinaten bedroegen 2,7 (1,O) cm in Noord-Zuid 
richting, 4,9 (2,9) cm in Oost-West richting en 3,2 (2,7) cm in 
hoogte. De getallen tussen haakjes zijn zonder Pilsum, dat de groot- 
ste uitschieter, 10 cm in Oost-West richting, vertoonde. Er kon (nog) 
niet met zekerheid vastgesteld worden of dit een fout in de coördina- 
ten van Pilsum betreft. 

Er is voor deze berekeningen gebruik gemaakt van door NGS gele- 
verde satellietbanen, die overigens niet veel van de broadcast ephe- 
meriden verschilden. Het is niet gelukt deze banen te verbeteren 
m.b.v. fiducial stations (Wettzell, Onsala, Kootwijk, e.a.). Dit kwam 
door slechte synchronisatie tussen de verschillende ontvangertypen 
in verband met het S-A effect, en de soms zeer slechte kwaliteit van 
de data. Wel zijn de banen verbeterd m.b.v. de EUREF-stations 
d.m.v. een zogenaamde orbit relaxatie op basis van de NGS-banen. 
Hiertoe is een oplossing berekend waarbij alle EUREF-stations zijn 



vastgehouden en correcties geschat werden aan de baanelementen. 
De r.m.s. verschillen tussen de coördinaten van de 11 dagelijkse op- 
lossingen met de nieuwe banen, waarbij alleen weer Kootwijk werd 
vastgehouden, verbeterde, namelijk 1 ,O cm in Noord-Zuid richting, 
1,5 cm in Oost-West richting en 2,3 cm in hoogte. 

De precisie van deze resultaten is ruimschoots voldoende voor NE- 
REF-toepassingen. Echter, de resultaten t.b.v. de monitoring van 
de peilschalen kunnen nog verbeterd worden. Hiertoe zal de Meet- 
kundige Dienst van de Rijkswaterstaat in 1994 een nieuwe NEREF- 
MAREO-campagne organiseren. 

NER EF 1991 Campa,pne 

In 1991 is een speciale campagne voor NEREF georganiseerd door 
de Afdeling Rijksdriehoeksmeting van het Kadaster. In totaal werd 
op 5 EUREF-punten (waaronder één in België) en 9 NEREF-punten 
gemeten, waaronder een aantal peilmeetstations. In dezelfde periode 
werden in Duitsland metingen voor het Duitse Referentie Stelsel 
(DREF) uitgevoerd. In 1992 werd een berekening uitgevoerd van 
het NEREF-netwerk, uitgebreid met Duitse metingen en de metingen 
uitgevoerd te Uccle (België), als vervolg op de in 1991 uitgevoerde 
berekening met uitsluitend de Nederlandse metingen. Hierdoor werd 
het aantal betrokken punten vergroot van 14 naar 21 en het aantal 
EUREF-aansluitpunten van 5 naar 9.  Door deze uitbreiding werd 
een betere aansluiting aan EUREF verkregen en aan de Duitse 
EUREF-verdichting DREF. 

De GPS-vectoren werden berekend met de door de firma Trimble 
geleverde TRIMVEC programmatuur en vereffend met het drie- 
dimensionale vereffeningsprogramma HANNA. In de eerste fase 
vereffening werden 6 vectoren, behorende tot de langste in het net, 
verworpen en uit het net verwijderd, waarvan 5 vectoren tussen 
Kootwijk en Westerbork (98 km) en één tussen Kootwijk en Uccle 
(184 km). Omdat in totaal tussen deze stations respectievelijk 16 en 



7 vectoren werden berekend, werd door deze verwerpingen de 
sterkte van het net niet merkbaar beïnvloed. Het uitgebreide NEREF- 
netwerk omvat in totaal 134 vectoren. 

Voor de standaardafwijking vande vectoren kon, evenals bij de bere- 
kening met uitsluitend Nederlandse metingen 1 p.p. m. van de basis- 
lijnlengte worden aangehouden. De EUREF-coördinaten werden 
ontleend aan [l]. Deze coördinaten werden in de vereffening van het 
net geaccepteerd met standaardafwi.jkingen van 5 cm in alle richtin- 
gen. Het grootste verschil van 9 cm, trad op in de coördinaten van 
het punt Huisduinen. 

De uitbreiding van het net gaf kleine verschillen ten opzichte van 
het eerder berekende net met alleen de Nederlandse waarnemingen. 
Het grootste verschil bij een vergelijking in het horizontale vlak trad 
op in het punt Eijsden; 6 cm zowel in X als in Y. Het uitgebreide 
net werd ook aangesloten aan 13 punten waarvan de RD-coördinaten 
bekend waren. Bij een aanname van een standaardafwijking van 5 
cm voor de gegeven coördinaten werden de coördinaten van de 
punten Roompot en Eijsden verworpen. Het grootste verschil van 
18 cm trad op in de coördinaten van het punt Roompot. 

De onderlinge afstanden tussen de NEREF-punten zijn nog te groot 
voor toepassingen in de praktijk. Daarom is de Rijksdriehoeksmeting 
begonnen met het beter toegankelijk maken van het bestaande stelsel 
van de Rijksdriehoeksmeting voor GPS, het zogenaamde GPS-kern- 
net. Er wordt gestreefd naar een netwerk van punten op regelmatige 
onderlinge afstanden van 10 i 15 km. Deze punten moeten geschikt 
zijn voor GPS en dienen tevens goed bereikbaar te zijn. Eind 1992 
waren 138 van de geplande 433 GPS-kernnetpunten gerealiseerd 
(eenderde). In 1995 moet het volledige net gerealiseerd zijn. 

De GPS-kernnetpunten worden in eerste instantie op het bestaande 
RD-stelsel aangesloten d. m.v. lokale GPS-metingennaar omliggende 
RD-punten. Daarnaast worden ook GPS-metingen verricht tussen 
GPS-kernnetpunten onderling en naburige NEREF-punten. Deze me- 



tingen zullen in een volgende fase, zodra het gehele GPS-kernnet 
is gemeten, gebruikt worden om het GPS-kernnet als vrij net aan te 
sluiten op de NEREF-punten. Doordat tevens de NAP-hoogte van 
de GPS-kernnetpunten wordt gemeten d.m.v. waterpassing naar in 
de buurt gelegen NAP-bouten is het mogelijk de GPS-kernnetpunten 
in een tweetal referentiestelsels te publiceren, namelijk RDINAP en 
ETRF'89. Hierdoor wordt het mogelijk nauwkeurige transformatie 
parameters te berekenen en een controle uit te voeren op de geoïde 
berekening uit zwaartekracht gegevens. Voorts zijn in 1992 verbe- 
terde kaartprojectieformules voor het RD-stelsel gepubliceerd [ 5 ] .  

International GPS Geodynamics Service (TGS) 

In 1992 is een testcampagne georganiseerd t.b.v. de International 
GPS Geodynamics Service (IGS). IGS is een service die onder auspi- 
ciën van de International Association of Geodesy (IAG) wordt opge- 
zet, met als doel nauwkeurige GPS satellietbanen. aardrotatieparame- 
ters, satellietklokparameters en ionosfeerparameters aan de interna- 
tionale geodetische gemeenschap te leveren. In het kader van IGS 
wordt in Europa een centrum voor baanbepaling opgezet, het zoge- 
naamde Center for Orbit Determination in Europe (CODE). 

De eerste resultaten van de IGS'92 zijn zeer veelbelovend, en het 
ziet er naar uit dat GPS kan concurreren met VLBI en SLR. Resulta- 
ten behaald m.b.v. CODE-banen laten zien dat, met 24 uur GPS- 
data, voor een 400 km basislijn nauwkeurigheden van 3 cm in hori- 
zontale richting, en 10 cm in de hoogte, mogelijk zijn. Deze resulta- 
ten laten zien dat een Europees tracking-netwerk op basis van GPS 
een zeer belangrijke rol kan, en daardoor moet, vervullen. 

Actief GPS-netwerk 

In de maand november van 1992 heeft VIGIS in Nederland en België 
een praktijkproef uitgevoerd met het door haar op de markt gebrachte 
"Multi-Base GPS". Daarbij wordt met behulp van een net van drie 
basisstations, verspreid over Nederland, in korte tijd de positie van 
een GPS-ontvanger bepaald. De "real time" nauwkeurigheid voor 
bewegende objecten is volgens VIGIS 1 meter. De nauwkeurigheid 



van "statische" metingen t.b.v. GIS-toepassingen is volgens VIGIS 
30 cm. Aan de proef werd in Nederland deelgenomen door de politie 
van Den Haag, het Energiebedrijf Groningen en Drenthe, het Kadas- 
ter en de TU Delft Faculteit der Geodesie. De resultaten van de 
proef zullen in 1993 verschijnen. 
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14. Werkgroep Geschiedenis der Geodesie 

In 1992 heeft de Werkgroep tweemaal vergaderd, namelijk op 14 
april in het gebouw van de Topografische Dienst in Emmen, en op 
10 november in het Nederlands Scheepvaartmuseum in Amsterdam. 
Bijzondere aandacht kregen de navolgende onderwerpen. 

Veiligstelling en beheer van historische landmeetkundige en 
fotogrammetrische instrumenten 

Ter gelegenheid van haar vergadering bij de Topografische Dienst 
in Emmen heeft de Werkgroep een bezoek gebracht aan de collectie 
oude fotogrammetrische instrumenten, die daar door de Nederlandse 
Vereniging voor Fotogrammetrie is ondergebracht. Deze instrumen- 
ten zijn voor een gedeelte eigendom van de Topografische Dienst 
zelf, de overige zijn destijds door diverse instanties in bruikleen afge- 
staan aan de Rijkscommissie voor Geodesie. De Nederlandse Com- 
missie voor Geodesie is thans dus mede verantwoordelijk voor deze 
mooie collectie instrumenten. Hoewel deze instrumenten normaal 
niet zijn te bezichtigen, zijn zij dankzij de vriendelijke medewerking 
van de Topografische Dienst ieder geval voorlopig veiliggesteld. 
Daar het niet onwaarschijnlijk is dat de Topografische Dienst aan 
de opslagruimte in de toekomst een andere bestemming zal moeten 
geven, blijft de veiligstelling op langere termijn van deze collectie 
de Werkgroep met zorg vervullen. Daarom is mede op verzoek van 
de Nederlandse Vereniging voor Fotogrammetrie met het in oprich- 
ting zijnde Techniek Museum Delft (TMD) overlegd over de even- 
tuele overbrenging van de collectie historische fotogramnletrische 
instrumenten naar dit nieuwe museum. Helaas waren de financiële 
eisen van het TMD voor de Werkgroep niet aanvaardbaar. 

De registratie van oude landmeetkundige en fotogrammetri- 
sche instrumenten 

De registratie van oude instrumenten blijft een lastige opgave. Van 
de Topografische Dienst, alsmede van de Meetkundige Dienst van 
de Rijkswaterstaat, zijn er in het verleden inventarislijsten ontvan- 



gen. De Faculteit der Geodesie van de TU Delft is bezig om de eigen 
collectie te fotograferen en te catalogiseren. Van het Kadaster, water- 
schappen, diverse musea, het Ministerie van Defensie, gemeentes 
en provincies zijn nog geen gegevens ontvangen. De Werkgroep 
heeft daarom het initiatief genomen om te komen tot een directe 
benadering van de bij deze instanties ter zake verantwoordelijke 
personen. 

Oproep aan oudere geodeten om hun "memoires" te schrij- 
ven 

In 1992 is namens de Werkgroep aan oudere geodeten een verzoek 
uitgegaan om hun "memoires" op papier te zetten. Hierop zijn een 
tiental positieve reacties binnengekomen. 

Diversen 

In dit verslagjaar hebben leden van de Werkgroep weer meegewerkt 
aan het tot stand komen van diverse publikaties op historisch land- 
meetkundig of cartografisch terrein. Individueel werd medewerking 
verleend aan de open dag van het Rijksarchief in Gelderland te Arn- 
hem. 

Nadat prof.dr.ir. L. Aardoom als nieuw lid bij de Werkgroep is 
gekomen, bedroeg het aantal leden van de Werkgroep aan het einde 
van het verslagjaar 19 personen. 

14. Werkgroep Toegepaste Ruimtegeodesie 

De Werkgroep wijdde zich, evenals voorgaande jaren, uitsluitend 
aan GPS. Zij kwam in het verslagjaar tweemaal bijeen met respec- 
tievelijk 13 en 14 deelnemers, en wel op 7 april en op 13 oktober. 
Ook werd de GPS Nieuwsbrief weer tweemaal gepubliceerd, nl. in 
de maanden april en november. 

Middels persoonlijke contacten, door deelname aan symposia en uit 
gepubliceerde literatuur volgen de individuele leden nauwgezet de 



ontwikkelingen op het gebied van het gebruik van GPS, zowel in 
binnen- als buitenland. 

Tijdens de vergaderingen wisselen de leden de zo vergaarde kennis 
uit. Daarnaast worden korte presentaties gegeven van door de leden 
uitgevoerde studies of werkzaamheden. 

Onder andere werden de volgende onderwerpen besproken: 
- Ontwikkelingen op het gebied van Rapid Static, Stop and Go en 

kinematische metingen voor puntsbepaling en detailmeting. 
- Nieuwe instrumenten en meetmethoden. 
- Het gebruik van DGPS, voornamelijk op zee. 
- De voortgang van het bij de Rijksdriehoeksmeting in ontwikkeling 

zijnde net van GPS-kernnetpunten. 
- De relatie tussen RD-, ED50- en WGS84-coördinaten, zoals uit 

de NEREF- en EUREF-campagnes berekend. 
- Internationale contacten via de Civil GPS Service Interface Com- 

mittee (CGSIC), welke het contactorgaan is tussen de civiele ge- 
bruikers en de militaire instanties. 

- Berichtgevingen in NATO-verband over GPS. 
- GPS-gebruik voor GIS-toepassingen. 
- Invulling van de doelstelling van de Werkgroep die o.a. is om de 

bekendheid met GPS in Nederland te verbreiden middels het hou- 
den van lezingen en het publiceren van artikelen. 





111 Internationale betrekkingen 

De Nederlandse Commissie voor Geodesie heeft mede tot taak het 
onderhouden van wetenschappelijke contacten met internationale or- 
ganisaties op geodetisch en geofysisch gebied. De voornaamste bui- 
tenlandse betrekkingen worden hieronder nader beschreven. 

1. International Association of Geodesy (IAG) 

De IAG is één van de zeven organisaties welke samen de Internatio- 
nal Union of Geodesy and Geophysics (IUGG) vormen. 

1.1. Lidmaatschappen van onderorganen van de IAG 

De onderstaande leden van de Commissie hadden zitting in IAG- 
secties, commissies en studiegroepen. 

- Prof.dr. R. Rummel is secretaris van Section I1 Advanced Space 
Technology voor de periode 1991-1995; was lid van het Steering 
Committee van de International Coordination of Space Techniques 
for Geodesy and Geodynamics (CSTG) en lid van de Special Com- 
mission on Mathematica1 and Physical Foundations of Geodesy. 

- Prof.dr.ir. P. J .G. Teunissen is secretaris van Section IV Genera1 
Theory and Methodology voor de periode 1991-1995; was lid van 
de Special Commission on Mathematica] and Physical Foundations 
of Geodesy; lid van SSG 4.138 Modelling and Quality Control 
for Precise Integrated Navigation; National Representative in 
Subcornmission European Reference Frame (EUREF) en National 
Representative in Subcommission United European Levelling Net- 
work (UELN). 

- Prof.ir. K.F. Wakker was afgevaardigde van Nederland in Com- 
mission V111 International Coordination of Space Techniques for 
Geodesy and Geodynamics (CSTG), lid van Special Comrnission 
SC6 WEGENER Project Geodetic Investigations Related to the 
Kinematics and Dynamics of the African, Arabian and Eurasian 



Plates en lid van SSG 2.132 Advanced Space Technology: Time- 
Varying Gravitational Effects on Satellite Orbits. 

1.2. Deelname aan onder auspiciën van de IAG gehouden 
symposia en bijeenkomsten 

- Prof.ir. J .C.  de Munck was lid van het Local Organizing Commit- 
tee van en nam deel aan het Symposium on Refraction of Transat- 
mospheric Signals in Geodesy, Den Haag, 19-22 mei 1992. 

- Prof.dr. R. Rummel opende als voorzitter van de Nederlandse 
Commissie voor Geodesie het Symposium on Refraction of Trans- 
atmospheric Signals in Geodesy, Den Haag, 19-22 mei 1992 en 
nam deel aan het 7th International Symposium on Geodesy and 
Physics of the Earth, Potsdam, 5-10 oktober 1992. 

- Prof. ir. K.F. Wakker nam deel aan het 7th International Symposi- 
um on Geodesy and Physics of the Earth, Potsdam, 5-10 oktober 
1992. 

2. International Society for Photogrammetry and 
Remote Sensing (ISPRS) 

- Prof. ir. R. Groot was co-voorzitter van Working Group on [he 
Economic Aspects of GIS, ISPRS Commission VI. 

- Prof.dr.ir. G.H. Ligterink was lid van de American Society for 
Photograrnmetry and Remote Sensing (ASPRS). 

- Prof.dr.ir. M .  Molenaar was lid van het bestuur van Commission 
111; was tot augustus 1992 voorzitter van Workinggroup 111.1 Geo- 
information Theory; was vanaf auguslus 1992 voorzitter van Wor- 
kinggroup III/IV Conceptual Aspects of GIS; nam deel aan het 
XVIIe ISPRS Congres, Washington D.C, 2-14 augustus 1992 en 
was in dit kader organisator en voorzitter van een zitting over 
GIS-theorie, was tevens nationaal gedelegeerde voor Nederland 
in de Genera1 Assembly van ISPRS. 



3. Overige internationale contacten en activiteiten 

- Prof.ir. J .E. Alberda was tot 1 september 1992 secretaris van I-iet 
Nederlands Comité van de IUGG. 

- Commandeur E. Bakker vertegenwoordigde Nederland in de Inter- 
national Hydrographic Organization (IHO), de North Sea Hydro- 
graphic Commissiun (NSHC) en werd op 24 april benoemd tot 
voorzitter van Hydrographic Society Benelux. 

- Prof.dr.ir. M.J.M. Bogaerts was president van Urban Data Mana- 
gement Systems (UDMS) in Europa; lid van de Scientific Council 
of ITC (International Institute for Aerospace Survey and Earth 
Sciences); lid van Urban & Regional Spatial Analysis: Network 
for Education & Training (URSA-NET); lid van de European 
Faculty of Land Use and Development in Straatsburg; External 
Examiner van de Geodetic Engineering Department of the Univer- 
sity of Science and Technology of Kumasi, Ghana; External 
Examiner Polytechnic of East-London; coördinator EC TEMPUS 
Joint European Project Education in Land Information Systems; 
en was fellow van de Royal Institution of Chartered Surveyors, 
UK. 

- Drs. P.W. Geudeke was lid van het Comité Europeen des Respon- 
sables de la Cartographie Officielle (CERCO) en participerend in 
diverse activiteiten en werkgroepen van de CERCO. 

- Prof.dr.ir. G.H. Ligterink was National Delegate van de OEEPE 
en lid van het Steering Committee en het Scientific Committee van 
de OEEPE en voorzitter van Commissie F (Fundamental Pro- 
blems) van de OEEPE. 

- Prof.dr. R. Rummel was corresponderend lid van de Deutsche 
Geodatische Kommission. 

- Prof.dr.ir. P.J.G. Teunissen is per 1 september 1992 gekozen als 
secretaris van het Nederlands Comité van de IUGG, was lid van 
het Institute of Navigation; lid van het Institute of Electrical and 
Electronics Engineering en lid van de Hydrographic Society. 

- Prof.dr. N.J. Vlaar was tot 1 september 1992 voorzitter van het 
Nederlands Comité van de IUGG. 



- Prof.ir. K.F. Wakker was lid van United Nations COSPAR Tech- 
nical Panel on Satellite Dynamics; lid van Working Group 6 
Ocean Topography van de European Association of Remote Sen- 
sing Laboratories (EARSEL); corresponderend lid van de Interna- 
tional Earth Rotation Service Directing Board (IERS) van de 
International Astronomical Union (IAU) en de IUGG; Principal 
Investigator van het Dutch Altimetry Pro-ject in de NASAICNES 
TOPEXIPOSEIDON missie; Principal Investigator van het Neder- 
lands team in het Italiaans LAGEOS I1 project; Principal Investi- 
gator van het Dutch Altimetry Project in de ESA ERS-l missie; 
Principal Investigator van het Nederlands team in het NASA 
Dynamics of the Solid Earth (DOSE) Project; en was Quick-look 
Data Anlysis Manager van de Working Group of European Geo- 
scientists for the Establishment of Networks for Earth Research 
(WEGENER I). 

- Prof.dr. J.T.F. Zimmerman was lid van het Nederlands Conlité 
van de IUGG; lid van de International Association of the Physical 
Sciences of the Ocean (IAPSO); lid van de European Geophysical 
Society, lid van de American Geophysical Union; lid van de Ame- 
rican Meteorological Society en was lid van de Royal Meteorolo- 
gical Society, London. 

3.1. Deelname aan overige internationale bijeenkomsten e.d. 

- Commandeur E. Bakker nam deel aaiide US Hydrographic Confe- 
rence, Baltimore, 24-28 februari 1992; aan de International Hy- 
drographic conference, Monaco, 2-14 mei 1992; aan de HY- 
DR0'92 Conference van de International Hydrographic Society, 
Kopenhagen, 30 november - 3 december 1992; aan het overleg 
ECDIS in het kader van de North Hydrographic Commission te 
Stavanger en bracht bezoeken aan de Hydrografische Diensten van 
België (Oostende), Spanje (Cadiz) en Portugal (Lissabon). 

- Mr. J.W.J. Besemer nam deel aan de onderhandelingen en onder- 
tekende een contract voor de Fingis-licentie t. b.v. de landmeetkun- 
dige en kartografische bedrijfssystemen van het Kadaster. 



- Prof.dr.ir. M.J.M. Bogaerts nam deel aan de consultancy mission 
naar het Romania Urban Cadastre: Property Recording and Infor- 
mation Systems, ILISITU Delft, oktober 1992. 

- Prof.dr.ir. G.H. Ligterink nam deel aan de vergadering van het 
Scientific Committee van de OEEPE. Brussel, 27 oktober 1992. 

- Prof.dr.ir. M. Molenaar nam deel aan de EGIS conferentie in 
München, maart 1992; was organisator en docent van een tutorial 
over 3D GIS in het kader van EGIS'92; was organisator en voor- 
zitter van de workshop Multisource Data Integration in Rernote 
Sensing for Land Inventory Applications, georganiseerd voor het 
Technica1 Committee 7 van de International Association for Pat- 
tern Recognition, Delft, september 1992 en gaf gastcolleges aan 
het Institut fur Photogrammetrie van de Universiteit van Bonn, 
1-15 juni 1992. 

- Prof.dr.ir. P.J.G. Teunissen was Editor van Manuscripta Geodae- 
tica, Editor van Bulletin Géodésique en Editor van Section IV 
Bulletin IAG; was lid van het Journal Scientific Committee (1991- 
1995) van de Revista Matemática de la Universidad Complutense 
de Madrid. 

- Prof.ir. K.F. Wakker nam deel aan de NASA Crustal Dynamics 
Project Investigators Meeting, JPL, Pasadena, maart 1992; aan 
de XVIIe General Assembly van de European Geophysical Socie- 
ty, Edinburgh, 6-10 april 1992; aan de International Earth Rota- 
tions Service (IERS) Workshop, Parijs. 28-30 april 1992; aan de 
AGUICGUIMSA Joint Spring Meeting, Montreal, mei 1992; aan 
de International Workshop 011 Global Positioning Systems in Geo- 
sciences, Chania, Crete, 8-10 juni 1992; aan de COSPAR Plenary 
Meeting, Technical Panel on Satellite Dynamics, Washington. 28 
augustus - 5 september 1992 en aan de WEGENER I1 Meeting, 
London. 14- 18 december 1992. 





IV Verslagen ontvangen van ambtshalve leden 

1. Afdeling Rijksdriehoeksmeting 

Van de Hoofddirecteur van de Dienst van het Kadaster en de Open- 
bare Registers werd het volgende verslag ontvangen van de afdeling 
Rijksdriehoeksmeting over de in het verslagjaar uitgevoerde werk- 
zaamheden. 

1.1. Organisatie 

Het jaar 1992 stond voor de afdeling Rijksdriehoeksmeting (RD) in 
het teken van de implementatie van het Directie Ondernemingsplan 
(DOP). Dit DOP is opgesteld naar aanleiding van het Kadaster On- 
dernemingsplan (KOP)! waarin de bedrijfsstrategie en bedrijfsdoel- 
stellingen van het Kadaster opnieuw worden beschreven. 
Eén van de gevolgen is de ontkoppeling van de voormalige directie 
Rijksdriehoeksmeting, Fotogrammetrie en Automatisering (RFA). 
Deze directie opereert sinds 1 januari 1992 als een aparte resultaat- 
verantwoordelijke eenheid los van de hoofddirectie onder de nieuwe 
naam directie IGT; directie Informatie- en Geodetische Technologie. 

Voor de afdeling Rijksdriehoeksmeting betekende dit niet alleen een 
wijziging in de organisatie, maar tevens in taken. De zorg voor het 
puntennet van de afdeling was voorheen een gezamenlijke verant- 
woordelijkheid van de afdeling Rijksdriehoeksmeting en de directies 
van het Kadaster in de provincies. De provinciale directies hadden 
daarbij de zorg voor de vierde-orde verdichting, de zogenoemde 
kadastrale hoofdpunten. Sinds het begin van 1992 is deze zorg onder- 
gebracht bij de afdeling Rijksdriehoeksmeting, zodat het beheer van 
het totale RD-puntennet (het puntenveld met een maaswijdte van 2 
à 2,5  km) thans bij het Kadaster gecentraliseerd is binnen de afdeling 
Rijksdriehoeksmeting. Daarnaast werd het centraal voor het Kadaster 
uit te voeren geodetisch onderzoek overgebracht naar de afdeling 
Rijksdriehoeksmeting. 



1.2. Bijhouding 

Naast het reguliere onderhoud aan het net van de Rijksdriehoeksme- 
ting besteedde de afdeling Rijksdriehoeksmeting in 1992 vooral 
aandacht aan de realisatie van GPS-kernnetpunten. Dit zijn punten 
met onderlinge afstanden van 10 a 15 km, die optimaal geschikt zijn 
voor het gebruik van GPS. De punten zijn goed toegankelijk, 
GPS-apparatuur kan centrisch worden opgesteld en de hemel is vrij 
van obstakels. De punten worden met behulp van GPS verbonden 
met omliggende RD-punten en worden als normale RD-punten op 
de gebruikelijke wijze gepubliceerd. Op de overzichtskaarten zijn 
de punten te herkennen door een rechthoekig kader om het puntnurn- 
mer, terwijl op de coördinatenlijsten bij de voor GPS geschikte sta- 
tionspunten tevens de hoogte in NAP wordt vermeld. 

De situatie m.b.t. de realisatie van deze punten was eind 1992 als 
volgt: 

GPS-kemi~etpunten aantal putiteii 

Voorlopige lokatie gekozen 
Definitieve lokatie vastgesteld 
Verzekering aangebracht 
Verbindingsmetingen naar RD gerealiseerd 
Berekctiitig voltooid 
Gepubliceerde punten 
Ovcrbli~jvet~dc geplande punten 

Totaal te realisereti punten l 43 3 

In ren later stadium zullen deze GPS-kcrnnetpunten onderling met 
elkaar worden verbonden tot een GPS-kernnet. dat via het NEREF- 
netwerk zal morden aangesloten aan het Europese coördinatenstelsel 
EUREF. 
Een deel van dit GPS-kernnct werd in 1992 reeds gemeten. waardoor 
inzicht kon worden verkregen in de precisie van de berekende 
KD-coördinaten en hoogtes. Uit de geconstateerde vcrcchillen blijkt 



een relatieve precisie van de GPS-kernnetpunten otiderlitig van 2 à 
3 cm voor zowel X,Y als hoogte. 

In 1992 werden door de afdelitig Rijksdriehoeksmeting drie Trimble 
4000SSE-ontvangers aangeschaft, zodat de afdeling thans beschikt 
over 7 twee-frequentie ontvangers (4 stuks Trimble 4000SST-IIP en 
3 stuks Trin~ble 4000SSE). Deze ontvangers worden behalve voor 
RD-werkzaamheden ingezet voor puntsbepaling door de directies van 
het Kadaster i t i  de provincie, waarbij de afdeling Rijksdriehoeksme- 
ting zorg draagt voor begeleiding en de verwerking van de GPS-data. 

2. Meetkundige Dienst van de Rijkswaterstaat 

Van de Hoofdzngen~etrr-D~recteur van de Meetkundzge Dienst vtln 
d t ~  Rijkswaterstaat it'erti /?@t volgende verslag ontvangen over de I R  

het verslnglaw uitgevoerde werkzaamheden 

2.1. Algemeen 

De Meetkundige Dienst, kortweg MD, is één van de technisch- 
wetenschappelijke diensten van de Rijkswaterstaat (RWS). De Rijks- 
waterstaat, onderdeel van het Ministerie van V&W, heeft vier kern- 
taken: 

- de zorg voor de bescherming van ons land tegen overstroming; 
- het ontwikkelen en beheren van de hoofdinfrastructuur en het mo- 

gelijk maken, beheersen en geleiden van de mobiliteit; 
- de zorg voor het kwalitatief en kwantitatief waterbeheer; 
- de waarborging van de verkeersveiligheid. 

Zij beheert een enorm areaal aan wegen, vaarwegen, waterbouwkun- 
dige werken en havens. Bovendien zorgt de Rijkswaterstaat voor 
goed onderhouden dijken en duinen en voor beheer van de grote 
wateren van Nederland. 



Voor het uitvoeren van deze taken zijn dagelijks enorme hoeveelhe- 
den informatie uit diverse bronnen nodig. Een deel van deze infor- 
matie is specifiek aan een plaats gebonden. 

Deze geo-informatie wordt geleverd door de Meetkundige Dienst, 
ondermeer in de vorm van kaarten, topografische bestanden en digita- 
le terreinmodellen. Verder zorgt de Meetkundige Dienst ervoor dat 
de diensten van Rijkswaterstaat kunnen beschikken over moderne 
meet- en waarnemingssystemen. De Meetkundige Dienst heeft zowel 
een adviserende als een beleidsondersteunende functie. 

Ook al is de Meetkundige Dienst er vooral voor de Rijkswaterstaat, 
van de unieke combinatie aan deskundigheid die zij in huis heeft, 
kunnen binnen zekere randvoorwaarden ook andere gebruikers dan 
de Rijkswaterstaat gebruik maken, bijvoorbeeld andere overheden en 
instellingen. De Meetkundige Dienst heeft vele specialismen, zoals: 

- Kartografie 
- Fotogrammetrie 
- Landmeetkunde 
- Satellietplaatsbepaling 
- Mariene geodesie 
- Fysische geodesie 
- Remote Sensing 
- Geografische informatiesystemen (GIS) 
- Telematica 
- Informatica infrastructuur 

Gezien de relatie met waterkering en waterhuishouding is de Meet- 
kundige Dienst - als nationale taak - ook belast met de instandhou- 
ding van het NAP. Bovendien huisvest de Meetkundige Dienst het 
programmabureau van de BCRS (Beleidscommissie Remote Sensing). 

Meest in het oog lopende algemene zaak betreffende de Meetkundige 
Dienst als geheel in 1992 was het in gang,zetten van acties om te 
komen tot een aanpassing van de organisatie en werkwijze van de 
Meetkundige Dienst. De uitgezette acties zullen in 1993 en 1994 
worden uitgewerkt. 



In het onderstaande wordt ingegaan op een aantal aspecten van de 
Meetkundige Dienst, die een nauwe relatie hebben met het werk van 
de Nederlandse Commissie voor Geodesie. 

2.2. Het Normaal Amsterdams Peil 

2.2. I Beleid 

De Meetkundige Dienst heeft onder andere tot taak Nederland te 
voorzien van hoogte-informatie. Omdat de Meetkundige Dienst geen 
op zichzelf staande instantie is, maar deel uitmaakt van een steeds 
veranderende maatschappij. vindt op gezette tijden een bezinning 
plaats met betrekking tot de opgedragen taken, waarbij met de wen- 
sen van de gebruikers zoveel mogelijk rekening wordt gehouden. Het 
hieruit voortvloeiende beleid voor de periode tot en met 1996 is in 
het jaarverslag 1989 uitgebreid toegelicht, en kan op de volgende 
wijze worden gekarakteriseerd: 

- uitvoeren van metingen t.b.v. het primaire en secundaire NAP-net 
en het publiceren ervan; derhalve uitsluitend administratieve bij- 
houding van het tertiaire waterpasnet; 

- opzet van een nationaal zwaartekrachtnet; 
- uitbouw van de adviserende taak rond de hoogteproblematiek in 

het algemeen, o.a. door intensivering van speur- en ontwikkelings- 
werk. 

Dit laatste punt heeft tevens geleid tot het doen verschijnen van het 
zogenaamde NAP-Jaarbericht, dat ieder jaar aan relaties van het NAP 
wordt toegestuurd. 

Analyse van waterpasgegevens over de afgelopen decennia leert, dat 
de bodembeweging van Nederland niet overal gelijkmatig plaatsvindt, 
maar per regio aanzienlijke verschillen vertoont. Mede naar aanlei- 
ding van de in april 1992 opgetreden aardbeving in Limburg en de 
gevolgen van de gasonttrekking bestaat momenteel verhoogde maat- 
schappelijke aandacht voor de bodembeweging. Teneinde een samen- 
hangend en nauwkeurig beeld van de hoogteligging van Nederland 



te verkrijgen. zal naar enlachting in 1996 en 1997 de meting van 
het primaire NAP-net norden herhaald. 

I'cn aanzien \.an de technologie dient \.ooral de impact van de plaats- 
bepaling genoemd te \\orden. Momenteel \,indt onderzoek plaats naar 
mogelijke venmging  1-an naterpasseri door combinaties van GPS- 
plaatsbepaling en geoïdr-berekening. Vooralsnog lijkt deze rnoge1i.j k- 
heid nog jaren n e g :  GPS is (nog) niet precies genoeg. tenvi-jl de 
geoïde-berekeningen nog niet tot dc \.oor dit doeleinde vereiste 
resolutie leiden. Bij dit alles speelt ook de Subcommissie NEREF 
(Nederlandse Referentiestelsel) van de Nederlandse Commissie voor 
Geodesie een coördinerende rol. 

Daarnaast dient annege de goede koppeling van de verschillende 
technieken naar de toekomst de metin? 1an het primaire zwaarte- 
krachtnet te norden herhaald en moeten op de Ondergrondse Merken 
GPS-hoogtemetingen \\orden uitgel oerd. 

De besluitvorming o\-er de Grote Efficiency Operatie (zie 5 4.2) 
leidde tot een onderzoek naar de bestuurlijke stroomli.jning van RD 
en NAP dat in 1992 \verd afgerond. Hoenel de commissie van onder- 
zoek heeft aanbe1,olen geen samenvoeging van RD en NAP te doen 
plaatsvinden, heeft zi-j \vel geadviseerd de bestaande samen~verkings- 
overeenkomst tussen MD en Kadaster uit te breiden en een strategi- 
sche toekomstvisie met betrekking tot RD'NAP te ontwikkelen in het 
kader van het Nationaal Geodetisch Plan. Vervolgacties in dezen 
zullen in 1993 plaats\'inden. 

2.2.2 Waterpaswerkzaamherien 

Instandhouding van het .l:AP-peilmerkennet 

In het kader an de s\ stematische bijhouding van het NAP-peilmer- 
kennet holgens het Tueede Tienjarenplan werden door de Meetkun- 
dige Dienst 3853 terreinkilometers secundaire waterpassing gemeten, 
waarvan de resultaten na berekening nerden vemerkt in de NAP- 
databank 
Daarnaast \verden door andere instanties nog eens 1329 terreinkilome- 
ters gemeten secundaire en tertiaire n aterpassing aan de Meetkundige 



Dienst ter berekening en publikatie aangeboden. Deze laatstgenoemde 
waterpassingen liggen voornamelijk in de coneessiegebieden voor 
delfstoffenwinning, zoals het Groninger gasveld. en in ruilverkave- 
lingsgebieden. 
Ilieronder is een gedetailleerd overzicht van deze werkzaamheden 
weergegeven, waarbi.j tevens is vermeld o fde  metingen via uitbeste- 
ding (U) zijn verkregen. dan wel door de Meetkundige Dienst (MD) 
zelf zijn verricht. 

Projecten instandliouding NAP 
Gebied 

aantal terreiii- 
kilonieters waterpassing 

1.lniuideii en omgeving (U) 
Flevoland - Oost (MD) 
Flevoland - Zuid (U) 
Gooi!Utreclit - Noord (U) 
Zeeuws Vlaandereii (LJ) 
Zeelarid (MD) 

Zeeland en Wadden (hydrostatiscli MD) 

Van derden ontvangen waterpassingen: 

7'otaal MD-iiizet 
Totaal via uitbcstediiig 

Subtotaal 

Concessiegebieden aantal terrein- 

2124 
1729 

3853 

Subtotaal l 8 72 

Gebicd kilometers waterparsiiig 

Groningcii '92 
Aineluiid '92 
Waalwi.jk '92 

660 
36 

176 



Ruilverkavelirigsgebieden 
Gebied 

aantal terrein- 
kilometers waterpassing 

Totaal aantal terreinkilometers waterpassing 5172 

Enschede 
MaasIWaal 
Leyen - West 
Bergen - Schoor1 
Achtkarspelen 

Siibtotaal 

Als gevolg van de op maandag 13 april 1992 opgetreden aardbeving 
ten zuiden van Roermond werd de hermeting van de primaire lijn 
tussen Maasbracht en Venlo aan het meetprogramma toegevoegd. 
Deze voor Nederland bijzonder krachtige beving vond plaats langs 
de "Peelrandbreuk", die de noordoostelijke grens van de Roerdalslenk 
vormt, en was de krachtigste beving in dit gebied sinds de aardbeving 
bij Duren in 1756. De metingen hebben echter aangetoond, dat zich 
geen grote schoksgewijze bodembewegingen hebben voorgedaan en 
zullen dan ook niet worden uitgebreid. 

103 
187 
5 0 
40 
67 

447 

Civiel-technische werken 

Ten behoeve van de uitvoering en monitoring van civiel-technische 
werkzaamheden door de Rijkswaterstaat werden 10 1 waterpassingen 
berekend, met een totaal van 1654 kilometers secundaire waterpas- 
sing, verdeeld over 32 projecten. 
De resultaten hiervan werden in de vorm van hoogtelijsten en ver- 
schillijsten aan de opdrachtgevers ter beschikking gesteld en in de 
NAP-databank verwerkt. 

Enkele grote deformatieprojecten in 1992 waren: 

- Spoortunnel Rotterdam: 27 metingen. totaal 9 11 terreinkilometers 
waterpassing; 



- Bouwdok Barendrecht: 4 metingen, totaal 263 terreinkilometers 
waterpassing; 

- Aquaduct Grouw: 6 metingen, totaal 85 terreinkilometers waterpas- 
sing; 

- Hardinxveld: 3 metingen, totaal 82 terreinkilometers waterpassing. 

2.2.3 Publikatie van peilmerken van het NAP 

In de "Negende uitgave van peilmerklijsten van het NAP" werden 
24 peilmerklijsten herzien, waarmee per 1 januari 1993 het aantal 
gepubliceerde peilmerken op 49.244 is gekomen. 
Met de overloop uit 199 1 meegerekend konden in 1992 53 peilmerk- 
lijsten aan abonnees worden verzonden. 
Tevens werden in het afgelopen jaar 24 peilmerkkaarten herzien. 

2.2.4 Hoogtekaart 

Het afgelopen jaar zijn over een oppervlakte van ongeveer 40.000 
ha hoogtecijfers verzameld en verwerkt. 
Deze gegevens worden op dit moment door de Topografische Dienst 
Nederland niet verder verwerkt in de Hoogtekaart van Nederland. 
Wel kregen gedurende het jaar ideeën voor de uitgave van een digi- 
tale versie van de Hoogtekaart 1 : 10.000 enigszins vorm binnen de 
produktontwikkeling van het Waterstaatkundig Informatie Systeem 
(WIS) (zie S 2.4). 

In 1992 zijn goede vorderingen gemaakt met de meting van het 
secundaire zwaartekrachtnet van Nederland. Van dit net, dat met een 
gemiddelde dichtheid van 1 zwaartekrachtpunt per 5 km2 in totaal 
zo'n 7000 punten zal gaan omvatten, waren eind 1992 ongeveer 4000 
punten ingemeten. Van dit totaal werden er in 1992 1584 gemeten. 
Veel aandacht werd daarbij ook besteed aan de kwaliteit van de 
verwerking van de meetgegevens, waarbij de in het vorige jaar opge- 
lopen achterstand werd weggewerkt. 
Niet alleen op het land werd de zwaartekracht bepaald. ook op het 
IJsselmeer en de Waddenzee werden metingen verricht. Met behulp 



van een speciale zee-gravimeter, die eigendom is van de Faculteit 
der Geodesie in Delft. werd in de eerste maanden van 1992 een 
regelmatig net gemeten op genoemde \vateren. 
T-Iet door de Meetkundige Dienst gesponsorde onderzoek op de TU 
Delfi inzake de bepaling van een precisie-geoïde bleef qua uitvoering 
op schema, zodat de verwachting gerechtvaardigd is dat niet al te 
lang na het afronden van de metingen (medio 1994) een goede geo- 
ïdeberekening voor Nederland mogelijk is. 

2.3. Bodembeweging en zeespiegelrijzing 

In 1992 werd ruime aandacht besteed aan verschillende aspecten van 
bodembeweging in Nederland. Veelal werd hierbi,j samengewerkt met 
onderzoeksinstituten in binnen- en buitenland. 
Binnen het onderzoek kunnen de volgende thema's worden onder- 
scheiden: 

- bepaling van bodembeweging d.m.v. analyse van waterpasgegevens; 
- ontwikkeling van nieuwe vereffeningsprogrammatuur t.b.v. de 

analyse; 
- ontwikkeling van (nieuwe) technieken voor hoogte- en deforma- 

tiemetingen: 
- onderzoek naar oorzaken van bodembeweging; 
- bijdrage van bodembeweging aan relatieve zeespiegelri.jzing. 

Op basis van de aanbevelingen uit het in 199 1 gepresenteerde tussen- 
rapport over de bodembeweging in Nederland, "Heden en Verleden 
- Nederland naar Beneden ???", is in samenwerking met de Rijks 
Geologische Dienst een Plan van Aanpak opgesteld voor het vervolg- 
onderzoek. Dit onderzoek omvat de thema's definitiekwesties. \vater- 
pasgegevens- en analyse, oorzaken-onderzoek, toekomstige monito- 
ring en algemeen. Dit Plan van Aanpak zal in 1993 door de Direc- 
tieteams van de Meetkundige Dienst en de Rijks Geologische Dienst 
worden vastgesteld. 
Aan tal van onderwerpen in het Plan van Aanpak werd in 1992 reeds 
gewerkt. Met name is aandacht besteed aan de analyse van de water- 
pasgegevens. De speurtocht naar de originele meetgegevens van de 
Ie Nau\vkeurigheidswaterpassing, waarmee bodembewegingstrends 



over een aanzienlijk langere periode zouden kunnen worden bepaald, 
heeft helaas de gegevens van slechts één waterpaslijn (Amsterdam- 
Deventer) opgeleverd. 
De analyse van de bewegingen van de ondergrondse merken van het 
NAP kan inmiddels als afgerond worden beschouwd. Het eindre- 
sultaat wordt gevormd door een betrouwbaar beeld van de regionalc 
bewegingen van de Pleistocene zanden in Nederland. 

In aansluiting op het regionale onderzoek is ook een aanvang gemaakt 
met de analq Se van lokale bewegingen. Deze analyse kan waardevolle 
informatie opleveren voor onder meer de bescherming van de Neder- 
landse kust. Daarnaast wordt een duidelijk beeld verkregen van de 
stabiliteit van verschillende gebieden, hetgeen weer van belang is 
voor de bepaling van een herhalingsfrequentie voor waterpassingen. 
Aandacht werd ook besteed aan de correlatie tussen bodembewcging 
cn geomorfologische verschijnselen. Dit onderzoek. dat zowel in 
nationale als internationale samenwerking wordt uitgevoerd, bevindt 
zich nog in het beginstadium. 

Bi.; het onderzoek naar de bodembe\veging wordt gebruik gemaakt 
van GIS-technologie. Met name bij de presentatie van resultaten en 
in mindere mate de analyse van bodembeweging speelt deze een 
voorname rol. 

Naast de analyse van waterpasgegevens m.b.v. aanwezige program- 
matuur krijgt ook de ontwikkeling van nieuwe vereffeningssoftware 
de nodige aandacht. Op dit gebied is met name de samenwerking met 
de Faculteit der Geodesie (TU Delft) en de NAM vermeldenswaard. 
Ten behoeve van de bepaling van de deformatie boven het aardgas- 
veld in Groningen wordt software ontwikkeld voor de integrale 
analyse van alle waterpasgegevens. 

De snelle ontwikkelingen op het gebied van de ruimtegeodesie heb- 
ben ook geleid tot onderzoek naar de toepasbaarheid van de verschil- 
lende technieken voor de monitoring van bodemdaling. 
Op intercontinentale/intemationale schaal zijn vooral SLR en VLBI 
hiervoor de aangewezen technieken. Op dit gebied is met name de 
samenwerking met een zevental Europese instituten in het EG 



SCIENCE project "European Geodetic VLBI for Crustal Dynamics" 
het vermelden waard. 

Voor de vastlegging van peilmeetstations binnen Nederland wordt 
het gebruik van GPS beoogd. In samenwerking met de Faculteit der 
Geodesie en de Faculteit der Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek 
wordt onderzoek gedaan naar de toepasbaarheid van GPS voor dit 
doel. In 1992 is met name aandacht besteed aan de verhoging van 
de precisie van de resultaten door het berekening van nauwkeurige 
satellietbanen. 
Een nieuwe, veelbelovende techniek voor deformatiemetingen kondig- 
de zich in 1992 aan in de vorm van SAR (Synthetic Aperture Radar) 
Interferometrie. Met behulp van deze techniek, waarbij (thans) ge- 
bruik wordt gemaakt van SAR-beelden afkomstig van de ERS- l satel- 
liet, lijken relatieve hoogteveranderingen met een precisie van rond 
de centimeter eenvoudig en snel waargenomen te kunnen worden. 
Op initiatief van FEL-TNO uordt momenteel gewerkt aan een twee- 
jarig project, waaraan behalve FEL en de Meetkundige Dienst ook 
de Faculteit der Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek deelneemt. Dit 
project is ter subsidiëring voorgelegd aan de Beleidscommissie Re- 
mote Sensing (BCRS). Voor het eerste deel van het project is reeds 
goedkeuring en financiering ontvangen. De start van het project vond 
plaats op 1 januari 1993. 

Aan het daadwerkelijk onderzoek naar de oorzaken van de bodem- 
beweging werd in het verslagjaar relatief weinig aandacht besteed. 
Vermeldenswaard is echter wel het onderzoek naar de rol van grond- 
waterstandveranderingen bij de verklaring van bodembeweging. De 
uitkomsten van dit onderzoek dienen nog in een rapport verwoord 
te worden, maar het is reeds duidelijk dat grondwaterstandveranderin- 
gen geen primaire rol spelen voor de verklaring van de regionale 
bewegingen. 
De activiteiten voor het verdere onderzoek naar de mechanismen 
beperkte zich tot het planning \.an het vervolg-onderzoek. 

Een van de voornaamste redenen om de bodembeweging in Neder- 
land te onderzoeken, is de bijdrage van bodembeweging aan de langs 
de kust waargenomen relatieve zeespiegelrijzing. Door het scheiden 



hiervan in eustatische zeespiegelrijzing en bodembeweging, kan een 
waardevolle bijdrage worden geleverd aan het onderzoek naar de 
mechanismen die voor de zeespiegelrijzing verantwoordelijk zijn. 
In verschillende (inter)nationale projecten is hieraan aandacht besteed. 
Samen met de Dienst Getijdewateren neemt de Meetkundige Dienst 
deel aan het EG-project "Climate Change, Sea-level Rise and Asso- 
ciated Impacts in Europe". In het kader van dit programma staan de 
correctie van peilmeetreeksen voor bodembeweging, en de ontwikke- 
ling van geodetische ruimtetechnieken t.b.v. hoogtemeting centraal. 
De plannen voor een verdichting van het mondiale netwerk voor 
zeespiegelmonitoring (GLOSS) in het gebied rond de Noordzee zijn 
verder uitgewerkt. Beoogd wordt de coördinatie en coöperatie op het 
gebied van zeespiegelmonitoring tussen de verschillende landen in 
de regio te verbeteren. In overleg met binnen- en buitenlandse experts 
zal in 1993 verder gewerkt worden aan de verdere totstandbrenging 
van dit systeem. 

Als laatste wordt hier nog de aandacht gevestigd op de activiteiten 
van de UELN (United European Levelling Network) waarvan de 
Meetkundige Dienst het secretariaat voert. Gewerkt werd aan een 
actieplan, dat overigens nog niet in het verslagjaar kon worden afge- 
rond. Inhoudelijk liggen de UELN-acties met name op het terrein van 
uitbreiding van UELN naar het Oostblok, waterpassen door de Ka- 
naaltunnel, kinematische analyse van UELN en koppeling UELN met 
GPS en peilschalen. 

2.4. Geografische informatiesystemen 

De status van GIS binnen de Rijkswaterstaat ontgroeit meer en meer 
het pilot-tijdperk. Beheersing, integratie en data-oriëntatie komen 
meer centraal te staan. 
Er verschenen vier edities van de "GIS Nieuwsbrief RWS". Vooraf- 
gaand aan de conferentie EGIS'92 te München verzorgde de Meet- 
kundige Dienst een Workshop "GIS and Remote Sensing". 

Naast verbreding van in eerdere jaarverslagen al genoemde projecten 
(GIS-inzet voor weg-, kust- en rivierbeheer, tracébepaling, milieu- 
effectrapportage en bodembeweging) werd GIS-inzet ook voor nieuwe 



taken beproefd. Daarbij behoorden geografische presentatie van 
calamiteitenafhandeling op binnen~jateren (AQUABEL) en onder- 
houdsplanning voor wegverhardingen IIVONPRES). 

Binnen het prototype \oor het GIS Bodembeneging (zie $ 7.3) is 
een analyse gedaan naar de knaliteit van de gebruikte gegevens. 
bewerkingen en uitgevoerde analq ses. Tevens zijn daarbij interpolatie- 
technieken op hun bruikbaarheid binnen een GIS-omgeving onder- 
zocht. Een rapport terzake verschijnt in 1993. 

Het onderzoek naar een extern gericht Waterstaatkundig Informatie 
Systeem binnen een GIS-concept (WIS) vordert dusdanig dat er in 
1993 een produkt op de markt zal verschijnen. 

2.5. Remote sensing 

Het strategisch onderzoek op het gebied an remote sensing richtte 
zich in 1992 op een aantal ondenverpen. Een artikel over merging 
van SPOT-beelden is geplaatst in het Amerikaanse tijdschrift 
"Photogrammetric Engineering & Remote Sensing". Aan het project 
"Methode-ontwikkeling oor integraal water- en natuurbeheer" is veel 
aandacht besteed. Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met 
de Vrije Universiteit. Onderzoek naar hoge resolutie spectrometrie, 
o.a. met een veldspectronieter. was een ander aandachtsgebied. 

De meeste pro.jecten bij de Meetkundige Dienst waren echter gericht 
op toepassingsonderzoek en de operationalisering van toepasbaar 
gebleken technieken. Voor binnenwateren kunnen de projecten 
"NOAA ijskartering IJsselmeer" en "Integrale observatiesystemen" 
worden genoemd. Dit zijn projecten die bewijzen dat d.m.v. goed 
onderzoek de stap naar operationalisering kan worden gemaakt. De 
NOAA ijskaarten van het IJsselmeer worden nu direct aan het Berich- 
tencentrum van RIZA en Directie Flevoland doorgegeken. 

Het accent bij het advieswerk voor getijdewateren lag bij de koppe- 
ling van zwekend stof beelden aan transport- en verspreidingsmodel- 
len. De resultaten zijn in een tweetal rapporten beschreven en zullen 
in I993 in de vorm van artikellen worden gepresenteerd. Een tweede 
item betrof "Oliedetectie met de ERS-1 satelliet". 



In 1992 werd ook gewerkt aan het karteren van de vegetatie. morfo- 
logie en bodemsamenstelling van slikken en wadplaten, dit vaak in 
gecombineerde remote sensing en GIS-pro.jecten. In het pro.ject 
"Remote sensing voor natuurbeheer en milieumonitoring", met als 
studiegebied Ameland, zijn goede vorderingen gemaakt. De verdere 
operationalisering van de ontwikkelde technieken voor natuurbeheer 
zal in 1993 worden voortgezet. Na jaren van onderzoek is een me- 
thode voor het volgen van de biomassa en de vitaliteit van de helm- 
vegetatie in de zeewerende duinen nagenoeg uitontwikkeld. In 1993 
wordt deze techniek aan de gebruiker overgedragen. 

De resultaten van het "Remote sensing GIS mer" pro.ject voor het 
uitvoeren van een milieu-effectrapportage t.b.v. de aanleg van rijks- 
wegen hebben binnen Rijkswaterstaat een brede belangstelling ge- 
wekt. De studiemiddag die in juni 1992 n.a.v. het gereed komen van 
het demonstratiemodel werd gehouden, was goed bezocht en heeft 
tot een aantal vervolgacties geleid. Zo zal verder worden gewerkt aan 
de ontwikkeling van een "Decision Support System" voor het boven- 
genoemde doel. 

1992 stond voor een belangrijk deel in het teken van marketing en 
p.r.-werkzaamheden. D.m.v. een boek, een enquête en folders is ge- 
tracht om remote sensing technieken beter bekend te maken binnen 
Rijkswaterstaat. In 1993 zal dit een vervolg krijgen in de organisatie 
van een aantal workshops. 

De Meetkundige Dienst heeft wederom op vele terreinen bijdragen 
geleverd op het gebied van radioplaatsbepaling. Vooruitlopend op 
een Europees navigatieplan is er in opdracht van V&W door een 
pro.jectgroep waarin de Meetkundige Dienst als secretaris optrad, 
verder gewerkt aan het nationaal radionavigatieplan. T.b.v. dit navi- 
gatieplan heeft de Meetkundige Dienst een tweede (herziene) versie 
van het rapport "Radioplaatsbepalings- en navigatiesystemen" uitge- 
bracht. Om deze inventarisatie van systemen actueel te houden is een 



begin gemaakt met het uitbrengen van een nieuwsbrief radioplaats- 
bepaling. 

V.w.b. Loran-C leverde de Meetkundige Dienst een bijdrage aan de 
totstandkoming van een Europese Loran-C keten door deel te nemen 
aan de Loran-C Policy Group en de Loran-C Working Group. 

Op GPS gebied heeft de Meetkundige Dienst zich. naast het continue- 
ren van de nationale counterpart functie op het gebied van civiel GPS 
(o.a. door bijdragen van de Meetkundige Dienst in het Interface Com- 
mittee), gericht op onderzoek naar statische en dynamische toepassin- 
gen. Daarnaast functioneerde afgelopen jaar het semi-operationele 
GPS-informatiesysteem GPSINFO. 

Aan de TU Delft werden in opdracht van de Meetkundige Dienst 
onderzoekspro.jecten op het gebied van kinematische GPS en dyna- 
misch hoogtemeten met GPS uitgevoerd. T.b.v. de natte waterstaat 
en DGSM lag het accent op ondersteuning bij de invoering van 
differentiële GPS. In dit kader is een automatische monitor gebouwd 
waarmee de kwaliteit van differentiële GPS beoordeeld kan worden. 
Landmeetkundige inzet van GPS door de Meetkundige Dienst beperk- 
te zich tot grondslag- en paspuntmetingen. In 1992 is een begin 
gemaakt met de vervanging van GPS hard- en software. 
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3. Dienst der Hydrografie 

Vun de Chefder Hj.cirogrujìe iverd het volgeride verslag onîvungen 
over de in het verslagjaar uitgevoerde werkzaamheden. 

3.1. Algemeen 

Ook gedurende 1992 n erden de ontuikkelingen rond de "elektroni- 
sche kaart" nau\\lettend gevolgd; geparticipeerd werd in nationaal 
en internationaal 01 erleg. Gedurende de 5-jaarlijkse IHO-Conferentie 
(5- 15 mei) te Monaco. was dit te\ ens een van de meest be lanpek-  
kende onder\\ erpen. 
t1 r .M~.  Buyskes lag gedurende de conferentie afgemeerd te Monaco. 
waarbij het MECDIS-s>,steem nerd gedemonstreerd. 

In de tweede helft van het jaar nerd een aanzet gegeven tot het 
opstellen van een geactualiseerd informatie- en automatiseringsplan; 
e.e.a. hangt samen met het hemieuvd overleg over zelfbeheer Hy- 
drografie. 

Achtereenvolgens bezochten: 

- de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (19 maart) het Bureau en 
Hr.Ms. Blommendal: 

- de Secretaris-Generaal (10 april) het Bureau en 
- de Staatssecretaris van Defensie (9 juli) het Bureau en Hr.Ms. 

Buyskes. 

Hr.Ms. Tydeman heeft in 1952 een uitgebreid onderhoud ondergaan 
waarbij tevens enige ingrijpende modificaties zijn uitgevoerd. 

3.2. Kartografie en beschrijving 

In 1992 zijn 4 nieuwe kaarten. 10 hernieuwde uitgaven, 29 kleine 
drukken, 3 bijdrukken en 1 verbeterblad uitgekomen. 
De volgende nieuwe ui tga~en verschenen: 

- Kaart 1456, Terschellinger Gronden tot Harlingen. met plan Aan- 
loop West Terschelling; 

- Kaart 22 1 1, Aruba met plan Paardenbaai; 



- Kaart 271 5, Plannen Aruba en Curacao: 
- Kaart 1974. IJgeul, Approach to IJmuiden for Deep Draught ves- 

sels. Deze speciale kaart kwam tot stand in nauw overleg met de 
betrokken nautische autoriteiten. 

In het kader van de INT-chart overeenkomst tussen de hydrografische 
diensten van Engeland en Nederland verschenen 3 Engelstalige kaar- 
ten: NL 110, NL 132 en NL 133 ter vervanging van de bestaande 
kaarten 1448. I540 en 154 1. 
Verder werden hernieuwde uitgaven vervaardigd van kaarten 1348, 
1351 en 1546. 

T.b.v. de nieuwe routeringsmaatregel "German Bight": die per 8 
oktober 1992 van kracht werd, verschenen devolgende kaarten: 1037, 
1353, 1460 en 1970. Tevens werd een verbeterblad uitgegeven voor 
kaart 1014. 
Een leskaart en twee visserijkaarten werden bijgedrukt. In het alge- 
meen werd het dieptebeeld van de reeds genoemde kaarten geheel 
of gedeeltelijk aangepast aan de hand van de meest recente hydrogra- 
fische opnemingen. Uitgesteld moesten worden 3 kaarten, waaronder 
de Westerschelde kaart. 

De nieuwe, volledig bijgewerkte, editie 1992 van de serie Hydrogra- 
fische Kaarten is tijdens de HISWA (maart 1992) verschenen. Hierna 
is begonnen met de voorbereidingen voor editie 1993 van de Hy- 
drografische Kaarten, waaronder: 

- het vernieuwen van dieptebeelden van delen van kaart 180 1, 1803. 
18 1 1 en 18 12 (Noordzee voor Belgische en Zeeuwse kust, Wester- 
schelde, W-lijk deel Waddenzee en Duits gebied); 

- het digitaliseren van tekst en silhouetten ten behoeve van de geau- 
tomatiseerde reproduktie van kaarten 18 10 en 18 1 1. 

Van 1 juni tin1 2 juli 1992 is er met de peilvlet "Breeveertien" ver- 
kend in het Deltagebied om de kaarten te controleren en veranderin- 
gen te signaleren. 
Om informatie ten behoeve van editie 1993 te verzamelen heeft in 
het najaar veelvuldig en plezierig overleg plaats gevonden met vaar- 



wegbeheerders en andere instanties, zowel in binnen- en buitenland. 
Tevens heeft de afdeling diverse contacten onderhouden met water- 
sportverenigingen. belangen-organisaties en cursusleiders van naviga- 
tiecursussen. 

3.3. Mariene geodesie en getijzaken 

3.3.1 Algemeen 

De activiteiten buiten het Bureau op het gebied van de praktische 
plaatsbepaling zi-in verder uitgebreid. Toegepast onderzoek leidde tot 
software ontwikkeling op dit erse terreinen en heeft geresulteerd in 
een aantal gebruikersprogranzrna's. 

3.3.2 Projecten 

Thames Hyper-Fix Chain 

In augustus vond een frequentie-wijziging plaats voor de keten in het 
kader van een Europese hemerdeling van frequentie-toewijzingen. 
De calibratie van de keten heeft tegelijkertijd plaats gevonden. De 
resultaten worden verwacht in januari 1993. In het algemeen heeft 
de keten operationeel goed gefunctioneerd. 

NA VSTARiGPS 

Alle inspanningen van ons Bureau en het MEOBIDen Helder ten spijt 
zijn we er niet in geslaagd om het differentiële systeem van Ma_ma- 
vox operationeel te maken. Technische en vooral financiële proble- 
men waren directe oorzaken. 

Microjìx 

Het verplaatsbare short-range plaatsbepalingssysteem ~verd ingezet 
voor de Steenbanken-opname door de Tydeman-sloep tijdens de 
Hyper-Fix calibratie in augustus. Tevens heeft het systeem zijn waar- 
de bewezen bij het zoeken naar vliegtuigonderdelen in het IJmeer 
n.a.v. de vliegramp in de Bijlmermeer. 



NSHC Tidal Working Group 

De subcommissie. ingesteld om te onderzoeken of getijreductie bij 
hydrografische werkzaamheden mogeli.jk is met numerieke modellen, 
kwam in maart onder Nederlands voorzitterschap in Hamburg bijeen. 
Gelet op de huidige mogeli.jkheden werd aanbevolen om geen nieuwe 
modellen te ontwikkelen. maar bestaande modellen aan te passen en 
te gebruiken. De subcommissie beveelt aan dat buurlanden hierbij 
samenwerken. Eind oktober werd in Taunton (UK) de 5e bi.jeenkomst 
gehouden van het NSHC Tidal Working Group. Hierbi.j werd het 
eindrapport van de subcommissie aangeboden; de aanbevelingen zijn 
overgenomen en de subcommissie werd bedankt voor zi.jn inspannin- 
gen. 
Inmiddels is voor de Dienst der Hydrografie een pro-iectmatig onder- 
zoek gestart naar de nauwkeurigheid van numerieke modellen te11 
behoeve van de geti.jreductie. 

3.3.3 Diversen 

In het kader van een reactivering van de Subconimissie Mariene 
Geodesie werd een inventariserend onderzoek verricht naar de inzich- 
ten en mogeli.jkheden van het 0nderwi.j~ op marien geodetisch gebied. 
Een verdere discussie zal plaatsvinden in het voorjaar van 1993. 

3.4. Automatiseringsontwikkeling 

Inleiding 

De afdeling automatiseringsonb-ikkeling heeft in het jaar 1992 onder- 
steuning verleend aan de schepen en de diverse afdelingen van het 
Bureau. Daarnaast heeft de afdeling geparticipeerd in diverse pro-jec- 
ten en (inter)nationale conimissies en werkgroepen. 

De afdeling heeft een "Automatiseringsvisie" voor de komende vijf 
jaren ontwikkeld, coninientaren van de andere afdelingen daarin 
verwerkt en deze visie gerapporteerd. De visie vormt de basis voor 
het in 1993 te realiseren informatie- en autoniatiseringsplan. 



Schepen 

Aan boord van de schepen hebben updates plaatsgevonden betreffende 
de software voor het HYDRAUT-systeem en het operating systeem 
van de HP-apparatuur. 
Tevens is het getijreductie sofhvare-pakket aangepast. Ondersteuning 
werd verricht t.b.v. de introductie van het Bathyscan systeem. 

Vanwege capaciteitsproblemen met de MicroVAX-computer is op 
de valreep van 1992 een grotere VAX 76 10 computer in het gebouw 
geplaatst. Tevens zijn daarbij twee grafische terminals en twee grafi- 
sche werkstations geleverd. Benodigde randapparatuur voor de VAX 
76 l O wordt begin 1993 geleverd, waarna installatie van de VAX kan 
volgen. 

Projecten 

Bathymetrisch Archief. Er zijn utilities opgebouwd voor het digitaal 
administratief opslaan van minuutbladen in de "optical disk library". 
Na enige testen door de gebruikersikartografen zijn deze geïmplemen- 
teerd en operationeel. 

MECDIS. Medewerking werd verleend aan de totstandkoming van 
een "Militair Elektronisch Chart Display and Information System". 
MECDIS beproevingen worden uitgevoerd aan boord van de mijnen- 
bestrijdingsvaartuigen Hr.Ms. Harlingen en Hr.Ms. IJrk. 

HIS. De ontwikkeling van het Hydrografisch Informatie Systeem 
heeft zich in 1992 voortgezet, maar is vertraagd door het vertrek van 
een medewerker. De hoofdmenu's en uitvoerprogramma's zijn in 
principe gereed, enige testen zijn uitgevoerd en zullen in 1993 wor- 
den verwerkt. 

Digitale Uihvisseling 

In 1992 is geparticipeerd in de "Change Control Procedure Working 
Group" van de "Committee on Exchange ofDigita1 Data" en de "Data 



Base Working Group" van de "Committee on ECDIS", comniissies 
var1 de Internationale Hydrografische Organisatie. Met het IHO DX- 
90 uitwisselingsformaat werden bestanden uitgewisseld met de Fran- 
se, Britse en Spaanse Hydrografische Diensten en testen gedaan ten 
behoeve van het updaten van een ECDIS. 
Tevens werden wijzigingen in en aanvullingen op het DX90-formaat 
in IHO-verband bediscussieerd en uitgevoerd. 

4. Topografische Dienst 

Van de Directeur van de T~pografische Dienst werd het volgende ver- 
slag ontvangen over de in het verslagjaar uitgevoerde werkzaamlie- 
den. 

4.1. Inleiding 

De Topografische Dienst (TDN) verkeert sinds enkele jaren in een 
ingrijpend veranderingsproces. Nieuwe technologie, nieuwe produkten 
en nieuwe gebruikers dienen zich aan. De organisatievorm tendeert 
naar meer zelfstandigheid (zelfbeheer) en de organisatiestructuur moet 
drastisch veranderen om de nieuwe uitdagingen aan te kunnen. 
In 1991 heeft de TDN zelfbeheer gekregen. Omdat de TDN nog niet 
voldeed aan de voorwaarden voor het succesvol kunnen toepassen 
van deze nieuwe managementvorm, is het zelfbeheer opgepakt als 
een uitdaging om op korte termi-jn wél aan de voorwaarden kunnen 
voldoen. 
Essentieel is een adequate produktiebesturing en de beschikking over 
een moderne bedrijfsadministratie die de relevante beheersinformatie 
kan produceren. Een geautomatiseerd systeem voor de Bedrijfsadmi- 
nistratie is inmiddels geïmplementeerd. De produktiebesturing blijft 
een bron van zorg. In 1992 is een begin gemaakt met nader onder- 
zoek. 



4.2. Grote Efficiency Operatie 

In het kader van de G E 0  is onder meer voorgesteld over te gaan tot 
landelijke bundeling van topografische activiteiten. Op verzoek van 
de SG van VROM heeft de Contact Commissie voor Landmeetkun- 
dige en Kartografische aangelegenheden (CCLK) een onderzoek 
ingesteld en daarover gerapporteerd. 
In het rapport wordt gesteld dat er "in het geheel geen besparingen 
zijn te verwachten als ge\:olg \,an efficiency-ivinst door het wegwer- 
ken van overlap in de uit\roerende topografische activiteiten". Voorts 
wordt geconcludeerd "dat op basis \.an het onderzoek er geen redenen 
zijn tot bundeling van actiliteiten", De aanbeveling van de CCLK 
om het onderwerp "topografische activiteiten" buiten de G E 0  te 
plaatsen werd in het najaar van 1991 door de vier betrokken SG's 
overgenomen. Begin 1992 \verd deze aanbeveling door het SG-beraad 
geaccordeerd. 

4.3. Ruimtelijke informatievoorziening 

In opdracht \,an de staatssecretaris an Volkshuisvesting, optredend 
als coördinerend bewindsman \oor de vastgoed-informatie heeft de 
Raad \,oor Vastgoedinformatie (RAVI) een structuurschets voor de 
vastgoedinformatie\oorziening uitgebracht. \vaarin ook de kleinscha- 
lige topografie is betrokken. Het Ministerie van Defensie participeert 
niet in deze Raad, maar is in de persoon van de directeur TDN wel 
nauw betrokken geweest bij de opstelling van de structuurschets. 
In de structuurschets. die in 1992 werd aangeboden aan de staatsse- 
cretaris, wordt o.m. aanbevolen om het basisbestand L : 10.000 (onder- 
deel van de standaardproduktie \ an de TDN) als kernelement van de 
nieuwe structuur te bestemmen. Medio 1993 wordt het Kabinetsstand- 
punt over het RAVI-ad\.ies tegemoet gezien. 

De RAVI zal naar venvachting norden omgezet in een overlegplat- 
form van (0verheids)gebruikers en producenten van vastgoedinforma- 
tie. De bewindsman vemacht in deze een actieve rol van de TDN. 



4.4. Nieuwe produkten 

In het Convenant Zelfbeheer 1992 wordt een korte schets gegeven 
van de groeiende behoefte aan digitale geografische informatie binnen 
en buiten de krijgsmacht. Als toekomstverwachting wordt uitgespro- 
ken dat de TDN zich moet ontwikkelen tot een centrum voor geogra- 
fische informatievoorziening, digitaal en analoog, in het schaalbereik 
1 : 10.000 tot 1 :500.000, voor militaire toepassingen, waarbij de geo- 
grafische bestanden zoveel mogelijk voor civiele toepassingen toegan- 
kelijk worden gemaakt. 

Vooral de behoefte aan een militair geografische database voor 
uiteenlopende toepassingen zal voor de taakstelling van de dienst van 
groot belang zijn. Daarnaast zullen de aanbevelingen uit de bovenge- 
noemde structuurschets kunnen leiden tot een breder gebruik van en 
daarom een breder draagvlak voor het TDN-basisbestand. 

Vanaf 1992 is het produktassortiment van de 'Topografische Diens1 
uitgebreid met verschillende digitale geografische bestanden naast 
de "papieren" kaartseries. De in 1992 verschenen bladen van de 
standaardkaartseries zi,jn opgenomen in 4.14. 

4.5. Nieuwe produktiernethode 

In 1992 werd de analoge kaartproduktie definitief vervangen door 
de volledig digitale produktie van de standaardkaartseries. Feitelijk 
zijn alleen het maken van luchtfoto's en het drukken van de kaarten 
hetzelfde gebleven en is al het tussenliggende veranderd. 

De problemen bij de omschakeling op de nieuwe produktiemethode 
als gevolg van discrepantie tussen geleverde apparatuur en software- 
versies werden in de loop van 1992 opgelost. Tevens werd het totaal 
aantal grafische werkstations zodanig uitgebreid. dat alle werkzaam- 
lieden konden worden aangevangen. 

4.6. Reorganisatie 

De wijziging in de produktiemethode bracht de noodzaak mee te 
komen tot een andere organisatie van de produktie. In 1992 werd een 



reorganisatieplan uitgewerkt en ingediend. De hoofddoelstelling van 
de reorganisatie is het omzetten van een organisatie die beantwoordt 
aan de nieuwe produktiemethode en gericht is op een doelmatige en 
resultaatgerichte bedrijfsvoering. 

4.7. Kaartenverzameling 

De doelstelling van ?'DN-kaarten\~erzameling is tijdens het verslagjaar 
heroverwogen. Het beleid zal erop gericht u.orden slechts die kaarten 
te verzamelen en te bewaren die voor de taakstelling van de dienst 
nodig zijn. 
Daarnaast zal een volledige (ook historische) collectie van de topo- 
grafische kaarten van Nederland (eigen TDN-produkties) worden 
aangehouden, alsmede de historische collectie kaarten van Neder- 
lands-Indië. 

4.8. Marketing 

De civiele markt van kartografische produkten is in beweging. De 
komst van digitale produkten maakt de markt onzeker. De behoeften 
zijn nog niet bekend of nog niet duidelijk gedefinieerd. Daarnaast 
blijkt uit de omzetcijfers een langzame terugloop van de verkoop van 
papieren kaarten en dus een langzame groei van onverkochte voorra- 
den die bij vervanging afgevoerd moeten worden. 

Er van uitgaande, dat de beste marketing kan plaatsvinden door 
produktie op tijd in de juiste kwaliteit, is in 1992 voorzichtig gestart 
met het verder onderzoeken van samenwerkingsvormen gericht op 
het vermarketen van de produkten van de TDN. De inbreng van de 
partners zou dan moeten bestaan uit verkoopinspanning dichter bij 
de klant en eventueel het leveren van aanvullende toegevoegde waar- 
de (bijvoorbeeld GIS software-pakketten). De TDN houdt zo maxi- 
maal de handen vrij om de produktie-voortgang veilig te stellen. Het 
zal nog enige jaren vergen voordat een goed optimum gevonden zal 
zijn. 
In de nieuwste organisatie is voorzien in een verbijzonderde marke- 
tingfunctie als ontlasting van het zittende lijnmanagement. 



4.9. Personeel en organisatie 

In de onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de perso- 
neelssterkte per 3 1 december 1992. 

Personeelssterkte TDN per 3 111 2192 aantal 

Direct Produktie medewerkers 
Produktieleiding 

I Subtotaal 1 122 

Indirect Directie 
Personeelszaken 
Administratie c.s 

In 1992 werd een nieuwe organisatiestructuur ontwikkeld. Het reor- 
ganisatieplan beoogt de produktie onder te brengen in twee produktie- 
eenheden te weten de afdelingen Topografie (van luchtfoto tot basis- 
bestand) en Kartografie (afgeleide bestanden en kaartseries), met als 
nieuwe kernfuncties de GIS-topograaf resp. GIS-kartograaf. Ten be- 
hoeve van een betere produktiebesturing is tevens gekozen voor een 
versterking van het middenkader. 

Totaal 

Uitzend krachten 

De stafafdeling Informatica (voorheen subafdeling Automatisering) 
krijgt haar eigen plaats in de produktie-organisatie. Voor de verzor- 
ging van de professionele markt is de oprichting van een Bureau 
Verkoop voorzien. De instrumentmakerij is opgeheven. 

In verband met de invoering van de nieuwe werkmethode werd aan 
alle medewerkers, die direct betrokken zijn bij de opbouw van digi- 
tale bestanden een tweedaagse GIS-cursus gegeven. 

Subtotaal 

(produktie) 

34 

156 

4 



4.10. Kaartenverkoop 

Voortvloeiend uit de spreiding naar Emmen beschikte de TDN nog 
over een verkooppunt in de Haagse regio. In 1992 is de verkoopbalie 
van TDN bij Defensie Voorlichting opgeheven. De verkoopactiviteit 
in de Haagse regio is ondergebracht bij het private bedrijf Markeer. 
In 1992 is een aanvang gemaakt om samenwerking met private 
bedrijven te onderzoeken teneinde de produkten dichter bij de klanten 
te kunnen aanbieden. Hiertoe is eerst bekeken of bestaande samen- 
werkingsverbanden geïntensiveerd kunnen worden. Het betreft hier 
zowel de analoge als de digitale produkten. In 1993 worden de eerste 
resultaten verwacht. 

4.11. Prijzen 

Tijdens het internationale kartografische congres te Bournemouth is 
uit de vele inzendingen voor de kaartententoonstelling een kaartblad 
1 :50.000 van Nederland met een prijs bekroond. Het betreft blad 37 
West, uitgegeven in 1987. Deze erkenning wordt door veel vakgeno- 
ten in binnen- en buitenland als zeer eenlol beschouwd. 

De Nederlandse Vereniging voor Kartografie reikt sinds 1990 jaarlijks 
drie prijzen uit: een verenigingsprijs, een algemene kartografieprijs 
en een technische kartografieprijs. In het verslagjaar werd aan TDN 
de algemene kartografieprijs toegekend onder de volgende argumen- 
tatie: "De jury Verenigingsprijzen 1991 is van mening dat Wolters 
Noordhoff Atlasprodukties en de Topografische Dienst zich bijzonder 
hebben onderscheiden door de uitgave van de Grote Provincie Atlas- 
sen 1 :25.000 en de Topografische Atlassen van Nederland 1 :50.000. 
Het voornaamste belang van deze uitgaven is dat een belangrijk 
kartogratisch produkt toegankelijker is geworden voor een groot 
publiek". 

Tenslotte werd de TDN door de firma Intergraph uitgeroepen als de 
1992 Map Design Contest Winner voor de volledig digitale produktie 
van de kaartserie 1 :250.000. 



In 1932 kwam de updating van het digitale bestand 1 :250.000 gereed. 
Hieruit werden de wegenkaarten 1:250.000 in militaire en civiele 
versie geproduceerd. Ook werd er een heel bijzondere kaart uit afge- 
leid in opdracht van de ANWB nl. een speciale uitgave ter gelegen- 
heid van het feit dat het driemiljoenste lid zich aanmeldde. De kaart 
werd gedrukt in een oplage van 500.000 exemplaren. 

4.13. Bezoekers 

In het kader van het militair uitwisselingsprogramma Hongarije - 
Nederland bracht de leiding van de Hongaarse karteringsdienst een 
bezoek aan onze dienst. Op verzoek van de BLS \varen enkele direc- 
tieleden van de Spaanse karteringsdienst bij TDN te gast. 

In oktober trad de TDN op als gastheer voor een studiebijeenkomst 
van de Digital Geographic Information Working Group. Twintig 
deskundigen uit verschillende NAVO-landen bogen zich in Emmen 
over afspraken en richtlijnen voor de inwinning en uitwisseling van 
digitale gegevens. 



4.14. Produktie standaardkaartseries 

Produktie standaardkaartseries 

7 oost 8 west I l oost 38 oost 
39  west 40 v.est 



Bijlage 1 Lijst van afkortingen 

ACSM 
ARA 
ASPRS 

BCRS 

CCLK 

CERCO 

CGSIC 
CODE 
COSPAR 
CSTG 

DGPS 
DGSM 
DGW 
D L 0  
DOSE 
DREF 
EARSEL 
ECDIS 
ED50 
ERS- 1 
ESA 
ETRS'89 
EUREF 
FEL-TNO 
FISOLS 

G E 0  
GIS 

American Congress on Surveying and Mapping 
Akademie Raad voor de Aardwetenschappen 
American Society for Photogrammetry and Remote 
Sensing 
(Interdepartementale) Beleidscornrnissie Remote Sen- 
sing 
Contact Commissie voor Landmeetkundige en Karto- 
grafische aangelegenheden 
Comité Européen des Responsables de la Cartographie 
Officielle 
Civil GPS Service Interface Cornmittee 
Center for Orbit Determination in Europe 
Committee on Space Research 
Commission on International Coordination of Space 
Techniques for Geodesy and Geodynamics 
Differential GPS 
Directoraat-Generaal Scheepvaart en Maritieme Zaken 
Dienst Getijdewateren 
Dienst Landbouwkundig Onderzoek 
Dynamics of Solid Earth 
Duits Referentie Stelsel 
European Association of Remote Sensing Laboratories 
Electronic Chart Display and Information System 
European Datum 1950 
European Remote Sensing Satellite-l 
European Space Agency 
European Terrestrial Reference System 1989 
European Reference Frame 
Fysisch en Elektronisch Laboratorium TNO 
Fourth (Fifth) International Symposium On Landsub- 
sidence 
Grote Efficiency Operatie 
Geografische Informatiesystemen 



GLOSS 
GPS 
HIS 
IAG 
IAPSO 

IAU 
IERS 
IGN 
IGS 
IHO 
ISPRS 

ITC 

IUGG 
KNAW 
KNMI 
MECDIS 

NI D 
NAM 
NAP 
NASA 
NATO 
NAVSTAR 
NCG 
NEREF 
NOAA 
NOSS 
NSHC 
OEEPE 

R AVI 
RAWB 
RD 

Global Level of the Sea Surface 
Global Positioning System 
Hydrografisch Informatie Systeem 
International Association of Geodesy 
International Association of Physical Sciences of the 
Ocean 
International Astronomical Union 
International Earth Rotation Service 
Institut Geographique National 
International GPS Geodynamics Service 
International Hydrografie Organization 
International Society for Photograinmetry and Remote 
Sensing 
International Institute for Aerospace Survey and Earth 
Sciences 
International Union of Geodesy and Geophysics 
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen 
Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut 
Military Electronic Chart Display and Information 
System 
Meetkundige Dienst 
Nederlandse Aardolie Maatschappij 
Normaal Amsterdams Peil 
National Aeronautics and Space Administration 
North Atlantic Treaty Organization 
Navigation by Satellite Timing and Ranging 
Nederlandse Commissie voor Geodesie 
Nederlands Referentiestelsel 
National Oceanic and Atmospheric Administration 
North Sea Sea Level Observing System 
North Sea Hydrographic Commission 
Organisation Européeme d'Etudes Photogra~nmétriques 
Expérimentales 
Raad voor Vastgoedinformatie 
Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid 
Rijksdriehoeksmeting 



RGD Rijks Geologische Dienst 
RIZA Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afval- 

waterbehandeling 
RWS Rijkswaterstaat 
SAR Synthetic Aperture Radar 
S LR Satellite Laser Ranging 
SSG Special Study Group 
TDN Topografische Dienst Nederland 
TMD Techniek Museum Delft 
TNO Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek 
TU Technische Universiteit 
UDMS Urban Data Management Symposia 
UELN United European Levelling Network 
UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization 
URSA-NET Urban & Regional Spatial Analysis: Network for Edu- 

cation & Training 
VLBI Very Long Baseline Interferometry 
VROM Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening 

en Milieubeheer 
VU Vrije Universiteit 
V&W Ministerie van Verkeer en Waterstaat 
WEGENER Working Group of European Scientists for the Esta- 

blishment of Networks for Earthquake Research 
WGS84 World Geodetic System 1984 
WIS Waterstaatkundig Informatie Systeem 



Bijlage 2 Samenstelling van de Commissie, 
Subcommissies en Werkgroepen 

Onderstaande gegevens zijn bijgewerkt tot 1 september 1993. 

Nederlandse Commissie voor Geodesie 

Voorzitter: prof.dr. ir P. J.G. Teunissen. Secretaris: prof.dr.ir. M. 
Molenaar. 
Leden Dagelijks Bestuur: prof.dr.ir. M. J. M. Bogaerts, ir. M. J. Olie- 
rook. 
Leden: prof.dr. ir. L. Aardoom, prof. ir. J.E. Alberda, prof.dr.ir. W. 
Baarda, commandeur E. Bakker, mr. J.W.J. Besemer, drs. P.W. 
Geudeke. prof. ir. R. Groot, dr. H.W. Haak, prof.dr. ir. G.H. Ligte- 
rink, prof.ir. J.C. de Munck, ir. J.J.E. Pöttgens, prof.dr. N.J. 
Vlaar, prof.ir. K.F. Wakker, prof.dr. J.T.F. Zimmerman. 
Secretariaat: Bureau NCG. 

Subcommissie Bodembeweging 

Voorzitter: ir. J.J.E. Pöttgens. Secretaris: dr.ir. F.J.J. Brouwer. 
Leden: ir. M.W. van den Berg, ir. D. Dillingh, drs. G. Houtgast, 
prof.dr. W. Roeleveld, ir. G.L. Strang van Hees, prof.ir. A. Volker, 
prof.ir. A.F. van Weele. 
Vaste gast: dr. J. Wiersma. 
Secretariaat: Bureau NCG. 

Subcommissie GIS 

Voorzitter: prof.dr.ir. M. Molenaar. Secretaris: ing. M. P. J .  van de 
Ven. 
Leden: ir. H.J.G.L. Aalders, de heer A.M. den Boer, ir. T. Bouw, 
dr.ir. A.K. Bregt, ir. L. Heres, ir. E. Kolk, ir. M.P. Moolenaar, 
dr.ir. P.J.M. van Oosterom, ir. R. van der Schans. 
Secretariaat: Bureau NCG. 



Subcommissie Mariene Geodesie 

Voorzitter: commandeur E. Bakker. Secretaris: ir. W. A. van Gein. 
Leden: de heer H.P. J. Edge, ir. R. Nicolai, ir. J. J.E. Pöttgens, ir. 
S. W .P.  Pulles, prof. ir. J.A. Spaans, prof.dr.ir . P. J.G. Teunissen, 
ir. J.H.M. van der Wal. 

Subcommissie Nationaal Geodetisch Plan 

Voorzitter: prof.dr. ir. L.  Aardoom. 
Leden: mr. J.W.J. Besemer, prof. ir. R. Groot, ir. M.J. Olierook. 
Secretariaat: Bureau NCG. 

Subcommissie NEREF 

Voorzitter: ir. M.J. Olierook. Secretaris: dr.ir. H. van der Marel. 
Leden: dr.ir. F.J.J. Brouwer, ir. J. Denekamp, prof.dr.ir. P.J.G. 
Teunissen. 
Secretariaat: Bureau NCG. 

Werkgroep Geschiedenis der Geodesie 

Voorzitter: prof .dr. ir. L.  Aardoom. Secretaris: de heer J. Stehouwer . 
Leden: prof.ir. J.E. Alberda, dr.ir. J.C. Deiman, de heer R. Frede- 
rik, de heer J.H. Holsbrink, prof.dr.ir. C.  Koeman, ing. M.J.M. 
Kremers, ir. E. Muller, drs. L.C. Palm, de heer H.C. Pouls, P. van 
Schelt, dr. F .  W.J. Scholten, ir. C.H.H. School, dr.ir. A. Waalewijn, 
drs. A.H.C.A. Wiechmann, prof.ir. H.C. Zorn, prof.ir. L.  van Zuy- 
len. 

Werkgroep Toegepaste Ruimtegeodesie 

Voorzitter: ir. P.G. Sluiter. Secretaris: ir. G. J. Husti. 
Leden: ir. G. Boekelo, dr.ir. F.J.J. Brouwer, ir. J. van Buren, ir. 
J. Denekamp, ir. B. Duesman, ir. E.J. van der Ent, ir. M.E.E. 
Haagmans, dipl.ing. H. Hoschtitzky, ir. C.D. de Jong, ir. E. Kolk, 
ir. J.H. Loedeman, drs. A. Lubbes, dr.ir. H.  van der Marel, ir. R. 



Nicolai, ir. O.B.M. Pietersen, ir. S.W.P. Pulles, dr.ir. E.J.O. 
Schrama, ir. E.  Verrnaat, ir. J .L.M. Visser, ir. J .H.M. van der Wal. 
Secretariaat: Bureau NCG. 



Bijlage 3 Adreslijst 

De adreslijst is bijgewerkt tot 1 november 1993. 

Aalders, Ir. H.J.G.L. 
Werkadres: Faculteit der Geodesie, TU Delft, Postbus 5030, 2600 GA 
Delft, Thijsseweg 1 1 Delft, tel. 0 15-781 567: fax. 01 5-782745. Privé-ad re.^: 
tel. 010-4263040. Leeropdrcich//vakgehied: Vastgoedinformatie. Hoofafunc- 
/ie: Universitair hoofddocent. 

Aardoom, Prof.dr.ir. L. 
Kérkl~rfres: Faculteit der Geodesie, TU Delft, Postbus 5030, 2600 GA 
Delft, Thijsseweg 11, 2629 JA Delft. tel. 015-782565, fax. 035-782348. 
Privé-adres: Postbus 788. 7301 BA Apeldoorn. Leeropdracht/i)cikgehied: 
Satellietgeodesie. 

Alberda, Prof.ir. J.E. 
Werkadres: Faculteit der Geodesie, TU Delft. Postbus 5030, 2600 GA 
Delft. Thijsseweg 1 1 ,  2629 JA Delft, tel. 015-78 1701. fax. 01 5-782745. 
Priix-adres: Swanecampen 28. 2645 NA Delfgauw. tel. 0 15-566705. 
Leer«pdracht/vakgebied: Mathematische geodesie en landmeetkunde. 
Hoqfilfunctie: Emeritus hoogleraar TU Delft. 

Baarda, Prof.dr.ir. W. 
Privé-adres: Rochussenstraat 16,2613 BX Delft: tel. 01 5-122540. Leerop- 
drach//vakgebieíl: Geodesie. Hoofafunc/ie: Emeritus hoogleraar TU Delft. 

Bakker, Commandeur E. 
Werkadres: Dienst der Hydrografie, Postbus 90704, 2509 LS Den Haag. 
Badhuisweg l67 Den Haag, tel. 070-3 162800. fax. 070-3 162843. Privé- 
ad re.^: Edelsteensingel 3. 2403 AA Alphen a/d Rijn, tel. 01720-31357. 
l,eeropdracht/vakgebied: Hydrografie. Ho~jafunctie: Chefder Hydrografie. 

Berg, Ir. M.W. van den 
Ctérkadres: Rijks Geologische Dienst. Postbus 157, 2000 AD Haarlem, 
Richard Holkade 10 Haarlem, tel. 023-300300. fax. 023-351614. 



Besemer, Mr. J.W.J. 
Werkridres: Hoofddir. Dienst ban het Kadaster en De Openbare Registers, 
Postbus 9046, 7300 GH Apeldoorn. \I'altersingel 1, 73 14 NK Apeldoorn. 
tel. 055-28520 1 ,  fax. 055-555456. Privé-udre.~: Steenhouwersdonk 7 10, 
7326 MK Apeldooni, tel. 055-415271. Hoofdfirnctie; FIoofddirecteur Dienst 
van het Kadaster en de Openbare Registers. 

Beusekom, Ing. W.A. van 
werk ad re.^: Meetkundige Dienst RLI'S. Postbus 5023, 2600 GA Delft, 
Kanaalweg 3bi4, 2628 Delft. tel. 01 5-691 274. fax. 015-61 8962. Privé- 
udres: A. Dekenlaan 12. 2624 CC Delft. tel. 015-561388. Hoofdfïinctie: 
Hoofd Afd. NAP. 

Boekelo, Ir. G. 
Werkat1re.c: Osiris B.V.. Nijverheidsweg 33-35, Z102 LK Heemstede. tel. 
023-283552, fax. 023-292398. Privé-udres: Wederik 8. 3628 NK Kocken- 
gen. tel. 03464-1402. Hocfdfunctie: Technology Manager. 

Boer, De heer A.M. den 
Werkadres: Meetkundige Dienst R b ' s ,  Postbus 5023. 2600 GA Delft, 
Kanaalweg 3b, 2628 DElft, tel. 01 5-69141 3, fax. 015-61 8962. Privé-adres. 
Verzetsstraat 76, 291 2 CV Nieuuerkerk a/d IJssel. tel. 01 803-1 4870. 
Hoojdfunclie: GIS adviseur RWS. 

Bogaerts, Prof.dr.ir. M.J.M. 
Werkadres: Faculteit der Geodesie, TU Delft, Postbus 5030. 2600 GA 
Delft, Thijsseweg 11, 2629 JA Delft, tel. 015-782553, fax. 01 5-782745. 
Privé-adres: Zagwijnlaan 5, 3055 WV Rotterdam, tel. 01 0-42202 10. Leer- 
opdracht/vakgebied: Vastgoedinfonnatie en kartografie. Hoofdfunctie: 
Hoogleraar TU Delft. 

Bouw, Ir. T. 
Werkadres: CMG Application Services B.V., Postbus 159; 11 80 AD Arri- 
stelveen, Laan van Kronenburg 14. Amstelveen, tel. 020-6473736, fax. 
020-64581 78. Privé-adre.r:Rembrandt van Rijnlaan 5,2343 SP Oegstgeest, 
tel. 071-1 70333. 

Bregt, Dr.ir. A.K. 
Werkadres. Staring Centrum (SL-DLO), Postbus 125, 6700 AC Wage- 
ningen, Marijkeweg I l \Vageningen, tel. 08370-74458. fax. 08370-24812. 
Privé-adres: Utrechtseweg 98. 6866 CN Heelsum, tel. 08373-1 7856. Hoofd- 
finclie: Hoofd afd. Kwantitatieve Methoden, GIS en Informatica. 



Brouwer, Dr.ir. F.J.J. 
Wc~kudres: Meetkundige Dienst RWS, Hoofdafdeling TN. Postbus 5023, 
2600 GA Delft, Kanaalweg 3bÍ4,2628 EB Delft, tel. O 15-691293126711 1 I .  
fax. 01 5-61 8962. Privé-adres: Elis. Koetenstraat 5, 3 123 SG Schiedam. 
tel. 0 10-4703983. H o q ~ ~ u n c t i e :  Hoofd Hoofdafdeling TA. 

Buren, Ir. J. van 
Werkadres: Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers. Directie 
lGlo Afd. RD, Postbus 466, 7300 AL Apeldoorn, Waltersingel 1 .  Apel- 
doorn, tel. 055-285 1 1 11285339, fax. 055-550824. Privé-adres: Rustenburg- 
straat 1 13, 73 1 1 JA Apeldoorn, tel. 055-225024. 

Dahlmans, Ir. H.G.L. 
Werkr1drc.c lngenieursbureau Oranjewoud B.V.. Afdeling Automatisering. 
Postbus 24, 8440 AA Heerenveen, Koningin Wilhelminaweg 1.  8443 EJ 
Heerenveen, tel. 05 130-34567, fax. 05 130-33353. 

Deirnan, Dr.ir. J.C. 
Werkrrdres: Universiteitsmuseum Utrecht, Postbus 13021, 3507 LA Utrecht. 
Biltstraat 166 Utrecht, tel. 030-538008. fax. 030-735020. Privé-adres: 
l'rompenburgstraat 107 i i i .  1079 TT Amsterdam, tel. 020-64446 1 O. Hoqfd- 

,fi.inctie: Hoofdconservator. 

Denekamp, Ir. J. 
Werkadres: Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers, Directie 
IGTÍafdeling RD, Postbus 466, 7300 AL Apeldoorn. Waltersingel 1 Apel- 
doorn, tel. 055-285343, fax. 055-550824. Privé-adres: Kooikersdreef 632, 
7328 BS Apeldoornl tel. 055-336810. Hoqfdfunctie: Hoofd afdeling Rijks- 
driehoeksmeting. 

Dillingh, Ir. D. 
Werkadres: Dienst Getijdewateren, Rijkswaterstaat, Postbus 20907. 2500 
EX Den Haag, Koningskade 4 Den Haag, tel. 070-3745105, fax. 
070-3282059. Privt;-adres: Maerten Trompstraat 15, 2628 RB Delft, tel. 
015-566605. Leero~~dracht/vakgehid Civiele techniek. Hoofdfunctie: 
Seniorprojectleider, hoofd onderafd. monitoring en onderzoek. 

Duesman, Ir. B. 
Werkadres: ESTEC (ORM), Keplerlaan 1, 2201 AZ Noordwijk ZH, tel. 
01719-84414. 



Edge, De heer H.P..J. 
Rérkadres: Shell Int. Petroleum Maatscllappij BV. Afdeling EPI12, Postbus 
162, 2501 AN Den Haag, tel. 070-37791 1 1. 

Ent, Ir. E..J. van der 
JVerkadrc.~: KLM Aerocarto, Fruitweg 9, 2525 KE Dcn Haag, Fruitwcg 
9, 2525 KE Den Haag. tel. 070-38033 1 I, fax. 070-3897642. Privc;-udres: 
De Schans 9, 3 144 ET Maassluis, tel. 0 1899-25 175. Leeropdruclit/vukge- 
bied: Fotogrammetrie. IlooJiiunclie: Hoofd Geodesie. 

Frederik, De heer R. 
Privé-ad re.^: Mendelssohnstraat 4, 3533 XH Utrecht, tel. 030-933684. 

Gein, Ir. W.A. van 
werk ad re,^: Dienst der Hydrogralic, Postbus 90704, 2509 LS Den l~laag. 
Badhuisweg 167, tel. 070-3 16281 0, fax. 070-3 162843. Privk-udre.~: Sport- 
laan 55, 2566 GL Den Haag, tel. 070-363681 8. Lecropdruchl/vrrkgebied: 
Mariene Geodesie. Hot?fiiJunc/ic: Hoofd Marienc Geodesic. 

Geudeke, Drs. P.W. 
Werkadrcs: Topografische Dienst, Postbus 1 1  5. 7800 AC Emmen, Ben- 
dienplein 5 ,78 15 SM Emmen, tel. 0591 0-96200, fax. 059 10-96296. Prii,C- 
ad re.^: Borgerbrink 8, 7812 NC Emmen, tel. 0591 0-1 0794. Lrcrop- 
drucht/i,ukgebied. Geografie en Kartografie. Hoqfi//iunctie: Directeur Topo- 
grafische Dienst. 

Groenewoud, Drs. W. 
Werkudres: Meetkundige Dienst RWS, Postbus 5023, 2600 GA Delft. 
Kanaalweg 3bl4 Delft, tel. 01 5-691 1 1  1141 7, fax. 01 5-61 8962. Leerop- 
dracht/vukgebied: Geodesie. Leeropdrucht/vakgehied: Ondcrzoeksirigenieur. 

Groot, Protir. R. 
Werkudre.~: ITC Int. Inst. for Aerospace Survey and Earth Sciences, tlead 
Consulting and Research Projects, Postbus 6, 7500 .4A Enschede, Boulc- 
vard 1945,350 Enschede, tel. 053-874 225, fax. 053-874 436. Privi-adres: 
tel. 053-335670. Leeropdracht/vukgebieíI:Geoinforinatie Management and 
Infrastructure. Hoqjqiirnclie: tIoogleraar. 

Haagmans, Ir. M.E.E. 
werk ad re.^: Meetkundige Dienst RWS, Postbus 5023. 2600 GA Delft, 
Kanaalweg 3b, tel. 01 5-691389. fax. 0 15-61 8962. 



Haak, Dr. I3.W. 
Cfirktrtlrc.~: KNMI, Afd. Seismologie. Postbus 201, 3730 AE De Uilt, tel. 
030-20634 1 ,  fax. 030-201 364. Prii,c;-rrtlre.~: Pelgriinsborch 13, 3992 BA 
Houten, tel. 03403-74927. Leeropdrc~chf/vc~kgebied: Seismologie. Hoofil- 
fiinctie: I loofd afdeling Seismoiogie. 

Hercs, Ir. L. 
Werkatlre.~: Philips Car Systems; Cis-lab. Gebouw SK3, Postbus 80002, 
5600 JU Eindhoven, tel. 040-7324601736742, fax. 040-737131. Privé-adres: 
Hoenderhoeve 2 1 .  3992 XK Houten, tel. 03403-74 124. Lerropdrt~chr,/i~ak- 
gebied: Road transport informations. Hoqfiifunctic: Liaison officer digital 
road maps. 

Holsbrink, De heer J.H. 
Priijé-adres: Koaiknmp 17, 9254 EI, Hardegarijp. tel. 051 10-2875. 

Hoschtitzky, Dipl.ing. H. 
Werkadres: ITC, Postbus 6. 7500 AA Enschede, Boulevard 1945 350, 
Enschede, tel. 053-874344. fax. 053-874335. Privé-adres: tiaarboerhorst 
5.753 1 I,J Enschede, tel. 053-350885. Leeropdrachtívakgebied: Fotograni- 
metrie. IIoc~fiifìtnc.ric~: Vice voorzitter afd. Fotogrammetrie. 

Houtgast, Drs. G. 
ITiv-kndre.~: KNMI, Afdeling Seismologie, Postbus 201, 3730 A E  De Bilt, 
M'ihelininalaan 1 O De Bilt, tel. 030-206336. fax. 030-201 364. Prii~b-atlres: 
Aardelaan 3, 3721 VC Uilthoveil, tel. 030-201804. Leeropdrnchf/vakgebied: 
Seistnologie. Hoofilfuncfie: Wetcnschappeli.jk medewerker. 

Husti, Ir. G.J. 
Werkadres: TLJ Delft, Faculteit der Geodesie. Postbus 5030, 2600 GA 
Delft, Thijsseneg 1 1 .  2629 JA Delft, tel. 0 15-784545, fax. 0 15-782348. 
Privé-ac1rr.r: Meidoornlaan 5 1 Nootdorp. Leeropdrcrchf/vukgehiecl: Geode- 
sie. Hoqfi/fitnctie: Weteiischappeli.jk hoofdmedewerker. 

Jong, Ir. C.D. de 
Werkadres: Faculteit der Geodesie, TU Delft, Postbus 50.30. 2600 GA 
Delft, 'l'hijsseweg I 1. 7629 JA Delft. tel. 01 5-784268, fax. 0 15-782348. 
Privé-adrex: Oudeland 162. 3335 VJ Zwi.jndrecht, tel. 078-1 05055. Leer- 
opdrncht/vakgebied: Mathematische Geodesie, IIoofi!firticric: Toegevoegd 
Onderzoeker. 



Koernan, Prof.dr.ir. C. 
Privb-udres: Park Areiibcrg 71. 373 1 EP De Bill. lel. 030-20 1 1-17. 

Koen, Ir. L.A. 
Werkrir/rcs: Dienst Kadaster en Openb. Registers, Hoofddirectie Apeldoorii. 
Waltersingel 1. 73 14 NK Apeldoorn, tel. 055-285877. fax. 055-225362. 
Privé-adres: Beukenweg l S, 688 1 CK Velp Gld, tcl. 085-6 17225. Hoofl- 
,functie:Directeur Algemene Dienst. 

Kolk, Ir. E. 
Werkndrc~s: Topografische Dienst, Hoofd Landmeetkundigc Afdeling, 
Postbus 1 15, 7800 AC Eminen. Bendienplein 5; 78 15 SM Emmen. tel. 
059 10-96300: fax. 0591 0-96296. Privé-adres: Laan van de Marel 6 15.7823 
BS Emmen, tel. 05910-29038. Leeropdracht/vakgebied: Fotogramme- 
trielTopografie. Hoofdfunclie: Hoofd Afdeling Topografie. 

Kremers, Ing. M.J.M. 
Werkadres: Fac~ilteit der Geodesie, TU Delft, Postbus 5030. 2600 GA 
Delft. Thijssweg I 1, 2629 JA Delft, tel. 015-782847. 

Ligterin k, Prof.dr.ir. G.H. 
Privé-adres: De Melkpotte 15, 263 1 PV Nootdorp. tel. 01 73 1-9180. Leer- 
opdracht/vakgehied: Fotogrammetrie en remote sensing. Hoofdfinclie: 
Hoogleraar TU Delft met emeritaat. 

Loedeman, Ir. J.H. 
Werkadres: LU Wageningen, Vakgroep Landmeetkunde cri Teledetectie, 
Postbus 339, 6700 AH Wageriingeri. Hesselink van Suchtelenweg 6, Wa- 
geningen, tel. 08370-82905182130, fax. 08370-84643. Leeropdrach//vak- 
gebied: Luchtfoto-intcrpretatielfotogrammetriellandmeetkunde. Hoofqunc- 
tie: Universitair docent. 

Lorenz, Dr.-Ing G.K. 
Werkadres: Meetkundige Dierist RWS, TN-Onderzoek. Postbus 5073,7600 
GA Delft, Kanaalweg 3bl4, 2628 Delft, tel. 01 5-691 l l l .  fax. 01 5-61 8962. 
Privé-adres: Roelofsstraat I 11, 2596 VS Den Haag: tel. 070-3280582. Leer- 
opdrucht/vakgehieil: Geodesie. Iloofdfunctie Oriderzoeksingenieur. 



Lubbes, Dm. A. 
It'c'rkat/r~s\ OCEONICS Intersite BV, General Manager, Zijlweg 198.20 15 
CK Haarlern. tel. 023-3 19548. fax. 023-3291 84. Prrvé-adres Haal 103. 
15 1 1 AN Oostzaan, tel. 02984-46 18. Leeropdrricht/vakgeb~c>(/ Offshore 
Survey. Hoofd fun~t i  General Manager. 

Marel, Dr.ir. H. van der 
Werkadres: TU Delft, Faculteit der Geodesie, Postbus 5030, 2600 GA 
Delft, Thijsseweg 1 1 ,  2629 JA Delft, tel. 015-784907, fax. 015-782348. 
Privé-ridres: Van Hasseltlaan 552, 2625 SS Delft, tel. 0 15-62 1844. Leerop- 
i/rachl/vakgebied: Mathematische Geodesie en Puntsbepaling. Hoofdfiinctie: 
Universitair Docent. 

Molenaar, Prof.dr.ir. M. 
Werhlres: Vakgroep Landmeetkunde, LU Wageningen, Postbus 339, 6700 
AH Wageningen, Hess. van Suchtelenweg 6, Wageningen, tel. 
08370-82910, fax. 08370-84643. Privé-ad re.^: Galgenberg 11, 391 1 SS 
Rhenen, tel. 08376-15455. Leeropdrcicht/vakgebied: Theorie van de Geo- 
grafische Informatie Systemen en Remote Sensing. Hoofdfunclie: Hoogle- 
raar LU Wageningen. 

Moolenaar, Ir. M.P. 
Werktrtlres: Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers, Postbus 
9046, 7300 GH Apeldoorn, tel. 055-285 1 1 11285250, fax. 055-55793 l .  
Leeropdracht/vakgebied: VISILIS, Toedelen. Hoqfdfimctie: Senior Inforrna- 
tiemanager LLK. 

Muller, Ir. E. 
Privé-adres: S.F. Kennedy laan 39, 398 1 GB Bunnik, tel. 03405-672 15. 

Munck, Prof.ir. J.C. de 
Privé-adres: Stadhouderslaan 64, 25 17 SA Den Haag. tel. 070-3464576. 
Leeropdracht/vakgebied: Elektronische afstandsmetingen en radioplaatsbe- 
paling. Hoofdfunclie: Emeritus hoogleraar T11 Delft. 

Nicolai, Ir. R. 
Werk~it6.e.s: Shell Internationale Petroleum Mij., EPXl25, Postbus 162, 2501 
AN Den I-laag, Oostduinlaan 75 Den Haag, tel. 070-3776272. fax. 
070-3772335. Privé-adres: Donsvlinder 28, 2317 KE Leiden. tel. 
07 1-224569. Leeropdrachl/vakgebied.. Geodesy and R&D. 



Olierook, Ir. M.J. 
Werkadres: Meetkundige Dierist RWS, Postbus 5023, 2600 GA Delft, 
Kanaalweg 3b, 2628 EB Delft, tel. O 1  5-691 I 1 11691209, fax. 01 5-61 8962. 
Privé-adre.s: Zwanendreef 12, 2665 EM Bleiswijk, tel. 0 1892- 13764. 
Hoofdfunctie: Hoofdingenieur-Directeur. 

Oosterom, Dr.ir. P.J.M. van 
Werkudrex: FEL-TNO, Postbus 96864, 2509 JG Den Haag, Oude Waals- 
dorperweg 63 Den I-iaag, tel. 070-326422 1, fax. 070-328096 1. Privé-udre.~: 
Pr. Christinastraat 1, 393 1 CG Woudenberg. tel. 03498-1 891. Leero~p- 
drr~cht/vukgehied: Geografische Informatie Systemen. Hoofr/fiinctie: Weten- 
schappelijk medewerker. 

Palm, Drs. L.C. 
Werkr~tlres: Instituut voor Geschiedenis derNatuurwetenschappen, Nieuwe 
Gracht 187. 3512 LM Utrecht, tel. 030-538283. fax. 030-536313. Pri1.c;- 
c1dre.r: Kostverlorcnhof 114, 1183 HJ Amstelveen, tel. 020-6472633. 
Leeropdracht/i~akgebied.. Geschiedenis der Nat~i~irwetenschappen. Iloofd- 
functie: Universiteits docerit. 

Pietersen, Ir. O.R.M. 
Werkadres: NLR, Nationaal Lucht- en Ruiintevaartlab., Postbus 153. 8300 
AD Emrneloord, tel. 05274-8327, fax. 05270-8210. Privé-r1dre.r: Kaspi- 
schcstraat 7, 8300 AD Ernmeloord, tel. 05270-1 3698. Leeroplracht/vakge- 
hicri: Elektronische Systemen. Hoofifjirnctie: Hoofdingenieur. 

Pouls, De heer H.C. 
PrivC-urire.~: Mercatorlaan 43. 3704 BK Spijkenisse. tel. 01880-1 5776. 

Pulles, Ir. S.W.P. 
Wcrkudre.v: Dienst der Hydrografie, Badhuisweg 17 1,2597 JN Den Haag, 
Badhuisweg 171.2597 JN Den Haag, tel. 070-3 162826, fax. 070-3 162843. 
PrivC-adres: R. de Graafiveg 1 14.2625 DC Delft, tel. 01 5-567973. Leerop- 
dracht/vrzkgchied: Mariene Geodesie. Hoofdfirnctie: MedewerkerGeodesie. 

Pöttgens, Ir. J.J.E. 
Werkudres l :  Min. Economische Zaken, Postbus 90.2280AB Rijswijk ZH, 
J.C. van Markenlaan 5,2285 VH Rijswijk ZH' tel. 070-395655013956500. 
fax. 070-3956555. Werkadres 2: Staatstoezicht op de Mijnen, Voskuilenweg 
13 1 ,  64 16 AJ Heerlen. tel. 045763741, fax. 045-71 6909. Privé-adres: 
Bachstraat 24,6164 BZ Geleen, tel. 046-7489 14. Leeropdracht/vukgL.hie& 
Geotechniek. tlo?fiifunctie: Hoofdinspecteur. 



lioelcvcld, Prof.dr. \V. 
lt'~,rkiri/rc~.s: Iiistit~i~il voor Aardwcterischappcn, Vrije Universiteit, De 
I3oelel:iaii 1085. 1081 HV Ainsterdani. tel. 020-5484789, fix. 020-6462457. 
I'rii'i-nilres: Wavcrdi.jk 17, 3646 AS Waverveen, tel. 02974-323. Leerop- 
tb.rrcht/i'akgc~hier/: Fysische geografie/kwartair geologie. Ilor?fiifunctie: 
I loogleraar. 

Schans, Ir. R. van dcr 
IYerkudre.~; Vakgroep Laiidineetkunde. LU Wageningen, Postbus 339, 6700 
AH Wageningen, Hess. van Suchteleriweg 6, Wageningen, tel. 
08370-821 10. fax. 08370-84731. Privi-adres. Fluitekruid 8. 6721 RG 
Rennekom, tel. 08389- 13070. Le~~ropdruc~ht/vakgc,bied: GJS; kaartgebruik. 
IIoo+ifu~ictie: Ilniversitair docent. 

Schelt, De heer P. van 
Priie-crdre.) O~idelandstraat 160. 2691 CH 's-Gravenzande, tel. 0 1748- 
14191. 

Schokking MSc DIC, Drs. F. 
Wer.kadre.s: Rijks Geologische Dienst. Postbus 157, 2000 AD IIaarlem. 
Kichard klolkade 10 Haarlem, tel. 023-300349, fax. 023-401754. Priii-  
utfrc,.s: Beutveldsweg 102A. 21 1 1  ED Aerdenhout. 

Scholten. Dr. F.W.J. 
IVerk[rdres: Pro\ incie Gelderlarid, Postbus 9090, 6800 GX Arnhein, Prin- 
senhof 3 Arnhem. tel. 085-599335. fax. 085-599480. Privi-rrdres; Harder- 
wijkerweg 8,6957 AD Laag Soercri, tel. 08337-9283. Leerol)clracht/vakgt.- 
hier/: Provinciaal archicfinspecteur in Geiderland. 

School, Ir. C.H.H. 
Pri1.i-crdrei: Wilhelininalaan 90, 6042 EP Roerinond, tel. 04750-291 56. 

Schrama. Dr.ir. E.J.O. 
Werkncfre.~ TIJ Delft, Faculteit der Geixlcsie, Postbus 5030, 2600 GA 
Delft. Thijsseucg 1 1 .  2629 JA Delft. 

Schröder, De heer F.H. 
llérkaifres: Nederlandse Coiniiiissie voor Geodesie, Postbus 5030, 2600 
GA Delti. Thijsseweg 1 1,2629 JA Ilelft, tel. 015-782819, fax. 015-782745. 
Priili-c~dres: Krekclpad 22, 7623 EV Delft. tel. 01 5-620225. Ho?fq'ji/nctie: 
Adj~inct-secretaris Nederlandse Coinmissie voor Geodesie. 



Sluiter, Ir. P.G. 
Privé-adres: Willem Pijperlaan 16. 2264 V M  Leidschendam, tel. 070- 
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