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Ter herinnering aan Martien van Zoeren (1938-2015)

Op 27 oktober 2015 overleed na een ziekte te Vessem de oud-Kadasterman ing. Martien 
R. van Zoeren. 

Na zijn pensionering nam hij aller-
minst afstand van het vakgebied. Een 
bijdrage in Geo-Info 2005-12,  ‘Leonardo 
da Vinci bracht een stad in kaart’, waar-
voor zelfs een bezoek aan Imola (I) werd 
gebracht, werd gevolgd door schrijven 
in De Hollandse Cirkel. 
Hoe hij tijdig voor zijn instrumentele 
nalatenschap zorgde, bleek ook met 
het museaal onderbrengen van zijn 
tachymeter-boussole Kern TB uit 1947 in 
augustus 2015.

Adri den Boer

Samengestelde kaart 
als behang…

Een architect in Alkmaar heeft grote prints 
van mijn reliëf-kaartbeeld (=AHN2 + BAG + 
BRT zacht in de achtergrond) gebruikt voor 
zijn nieuwe kantoorpand. Weer eens een heel 
ándere toepassing van open geodata...

Jan-Willem van Aalst

Kennismaken met Henk Ensink
Mijn naam is Henk Ensink en ben op 25 novem-
ber tijdens de ledenvergadering van GIN op de 
GeoBuzz benoemd als penningmeester. Ik volg 
Guido Quik op, die ik van harte wil bedanken 
voor zijn inzet als penningmeester voor GIN. 
Ik ben geboren in 1960 en opgegroeid in de 
mooie Hanzestad Oldenzaal, dat de glimlach 
van Twente wordt genoemd. In 1985 ben ik 
getrouwd met Yvonne en wij hebben twee 
dochters van 21 en 24 jaar. Mijn hobby’s zijn 
voetbal, ATB en golf (hcp 15.4) en ben actief lid 
van Geo-informatie Nederland in de regio Oost.
Mijn opleiding heb ik gevolgd op de MTS in 
Hengelo en daarna heb ik in de avonduren 
mijn Hbo-opleiding afgerond op het gebied 
van Geo-informatie. Mijn eerste praktische 
werkzaamheden heb ik uitgevoerd voor de 
aannemerscombinatie DOS-bouw, die de water-
kering in de Oosterschelde heeft gebouwd in 
Zeeland. Na mijn diensttijd ben ik gaan werken 
bij een aantal ingenieursbureaus en doorge-
groeid van uitvoerende functies naar steeds 
meer leidinggevende functies. Tevens heb ik 
aantal cursussen gevolgd met betrekking tot 
het managen van projecten, risico’s, veiligheid 
en financiële zaken.  
Bij Oranjewoud (nu Antea) ben ik begonnen als 
tekenaar/constructeur voor GBKN-projecten. 
In 1982 ben ik gaan werken bij Tebodin in 
Hengelo om conversieprojecten uit te voeren 
en te leiden voor o.a. de Gasunie en NAM om 
vervolgens na tien jaar de overstap te maken 

naar Tablin in Oldenzaal. Bij Tablin heb ik de 
automatisering heb uitgerold in het kader van 
de leidingenregistratie en zijn we begonnen 
met het meten met tachymeters en GPS. In 
1995 ben in gestart met een eigen bedrijf 
genaamd GeoVisie, dat zich richtte op project-
management bij overheden in het kader van de 
automatisering van bedrijfsprocessen en data. 
Tevens waren wij distributeur van PenMap in 
de Benelux voor Strata. Wij hebben ons bedrijf 
verkocht aan Grontmij Geogroep waar ik tot 
2000 heb gewerkt. In 2001 ben ik in dienst getre-
den bij DHG Nederland, dat door 3 acquisities 
werd omgebouwd naar Facto. In deze tijd heb 
ik samen met een aantal collega’s het business-

plan van 06-GPS mogen maken en met succes 
in de markt gezet. Van 2010 tot 2015 heb ik mij bij 
SMQ in Hengelo bezig gehouden met de infor-
matievoorziening voor de WOZ, BAG en BGT. In 
2014 kwam ik in contact met de eigenaar van 
“Het Veldwerkbureau” die op 1 januari de Geo-
groep had overgenomen van Grontmij om dat 
onderdeel te leiden. Laatstgenoemde functie 
combineer ik met mijn werkzaamheden bij ESC 
GeoServices, dat een grote productie-eenheid 
heeft in Turkije om geavanceerde services te 
verrichten op het gebied van CAD en GIS.
Mijn uitdaging hierbij is altijd om de behoeften 
van klanten om te zetten naar passende oplos-
singen. Ik ben een teamplayer en organisator die 
initiatief neemt in het oplossen van behoeften 
van klanten en dit vertaalt naar (interne) oplos-
singen. 
Binnen het GIN-bestuur heb ik de rol van 
penningmeester, die ik vanaf heden zo goed 
mogelijk zal uitvoeren. Een functie die ik in de 
VVL (Vereniging Van Landmeetkundigen) 8 jaar 
heb uitgevoerd in de jaren 90 en ik ben nauw 
betrokken geweest bij de fusie van alle vereni-
gingen naar GIN. Doelstelling is om de financiële 
situatie binnen GIN op een goede manier te 
bewaken en de vereniging naar een nieuwe 
toekomst te helpen door nog meer aandacht 
te geven aan onze leden. Tevens hoop ik een 
bijdrage te kunnen leveren op de instroom van 
nieuwe leden en de vereniging op een goede 
manier te positioneren in en buiten Nederland.


