Samenvatting interview ing. Mark Wijngaarde
Mark Wijngaarde is geboren op Curaçao in 1940 en heeft daar de lagere school en de eerste drie jaar
van de Mulo afgemaakt. Door familie omstandigheden moest het gezin verhuizen naar Nederland en
daarom heeft hij de Mulo en de HBS in Amsterdam afgemaakt .
Na 24 maanden militaire dienst heeft hij de HTS Utrecht, richting landmeetkunde gevolgd, waarna hij
terecht kwam bij het Bureau Te Kronnie en heeft gewerkt in de Tunnelbouw in Amsterdam en
Antwerpen.
Via Piet Nas (werkzaam bij KLM Aerocarto) is zijn interesse voor de fotogrammetrie ontstaan en
heeft de P1 cursus (BSc – Fotogrammetrie) gevolgd op het ITC.
Na verschillende sollicitaties heeft hij uiteindelijk in 1970 werk gekregen bij Hansa Luftbild in
Münster als Wild A8 operateur, voor karteringen en op de Zeiss C8 voor het vervaardigen van
hoogteprofielen voor de vervaardiging van orthofoto’s. Later heeft hij ook nog triangulatie gedaan op
de Wild A7.
Daarnaast heeft hij ook in de buitendienst gewerkt: bepalen van hoogte- en inpaspunten voor het
karteer project van de rivier de Roer, gedeelte in Duitsland (met veel loop- en klimwerk vanuit het
diepe dal dat de Roer heeft uitgesleten naar boven) en ook de naverkenning in de stad Keulen.
Toen er een omvangrijk vliegproject in Libië kwam, waar de halve vliegdienst naar toe vertrok, is
Mark Wijngaarde gevraagd om hoofd van de Binnendienst van de vliegafdeling te worden, waarbij
hij o.a. een systeem heeft opgezet om de voortgang van de projecten overzichtelijk bij te houden
(dat systeem is later nog geautomatiseerd). Bovendien werd hij in 1974 gevraagd om als assistent
voor de projecten van Henk Thiadens in Hansa Luftbild actief te worden, die toen vanuit zijn woning
in Oldenzaal acquireerde op de Nederlandse geomarkt. Daardoor kwam Wijngaarde veelvuldig in
contact met Nederlandse opdrachtgevers, wat er uiteindelijk toe heeft geleid dat hij ook offertes
voor Nederlandse klanten ging opstellen (i.o.m. Henk Thiadens).
De grote doorbraak kwam met een voor die tijd mega digitaal luchtkarteringsproject voor de ROVU
van de Gemeente Utrecht (ir. Adri Grootveld) , voor de digitale kartering van de stad op kaartschaal
1:500 i.s.m. Keynes Inpark, een miljoenen project. (De ponsbanden met de digitale gegevens werden
eens in de 14 dagen afgeleverd.) Later werden dergelijk projecten uitgevoerd op het Intergraph
systeem, dat ook steeds vaker bij de opdrachtgevers stond.
Door persoonlijke omstandigheden wilde Mark weer verhuizen naar Nederland en werd hem een
baan bij de FD van het Kadaster in Apeldoorn aangeboden, maar Hansa Luftbild wilde hem
behouden. Daartoe werd Nederland opgesplitst in een Westelijk (voor Wijngaarde) en een Oostelijk
rayon (voor Thiadens). Tussendoor is hij ook nog ongeveer een halfjaar projectleider geweest van
een Wereldbank project (i.s.m. Euroconsult in Arnhem) in Peru. In 1985 is Thiadens overgegaan naar
de KLM Aerocarto en werd Wijngaarde vertegenwoordiger voor Hansa Luftbild in de Benelux. Het
was in de tijd dat er veel GBKN projecten in Nederland werden uitgevoerd. Na een conflict met een
collega bij Hansa Luftbild werd Wijngaarde directeur Buitenland.
In die functie heeft hij veel gereisd, zowel voor projecten alsook voor congressen.
In die periode is hij tevens, vanaf de oprichting, lid en voor één jaar vicevoorzitter van de VNBG
(Vereniging van Nederlandse bedrijven in de Geodesie) geweest.
Na deze periode is Wijngaarde 10 jaar lang Nederlands gedelegeerde geweest in de CLGE (Council of
European Geodetic Surveyors) en was hij ook 4 jaar CLGE vicevoorzitter voor European Strategy
Development. Na deze bestuursperiode heeft Wijngaarde ook nog enkele jaren gewerkt voor de
CLGE als Special Envoy Enlargement Policy .

Na zijn pensionering is Wijngaarde door zijn uitgebreid netwerk internationaal actief geweest voor
het geodetisch/fotogrammetrisch Pools bedrijf KPG in Krakau en tevens algemeen directeur van de
Nederlandse vestiging KPG Nederland.
Ook houdt Wijngaarde zich actief bezig met activiteiten bij de Lions Club International, een NGO
met meer dan 1,5 miljoen leden wereldwijd, waar hij toen al 15 jaar lid van was en verschillende
functies heeft gehad, o.a. als gouverneur.

