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Het centrale onderzoeksthema van het 
GDMC is Geo-Database Management Syste-
men, logischerwijze is een goede partner op dit 
terrein heel belangrijk voor ons. Oracle was niet 
de eerste die met een geo-DBMS kwam, maar 
vanaf het moment dat er ondersteuning voor 
geografische gegevens in het Oracle DBMS 

zit heeft men dit serieus aangepakt. En in alle 
versies nadien zijn er significante verbeteringen 
en uitbreidingen geweest, een ontwikkeling die 
nog steeds verder gaat. Het Oracle DBMS is 
zeer wijdverbreid, de basisfunctionaliteit om met 
geografische gegevens te werken zit in iedere 
Oracle database. 

Net als bij de meeste andere geo-DBMS’sen 
vormt de Simple Feature Specification (SFS) van 
OGC (Open Geospatial Consortium) de basis 
voor het Oracle geometriemodel, de toepassing 
dus van een open standaard. Een volwaardig 
geo-DBMS heeft tenminste de volgende com-
ponenten: ruimtelijke datatypen (bijv. punt, 
lijn, vlak) met coördinaten gedefinieerd in een 
referentiestelsel, ruimtelijke functies (o.a. lengte, 
afstand, buffer) en efficiënte toegangsmetho-
den (indexering). Al deze componenten zijn in 
ruime mate aanwezig binnen Oracle, ruimer dan 
in de meeste andere geo-DBMS’sen. Omdat de 

basis SFS is, zijn er bepaalde beperkingen: het is 
‘simple’ (in tegenstelling tot ‘complex’, dit laatste 
impliceert topologie) en in essentie beperkt tot 
2D. In meer recente versies van Oracle zijn deze 
beperkingen verholpen. De voorlaatste versie, 
versie 10, zag een belangrijke uitbreiding met 
ondersteuning van topologie: naast simpele 
geometrie worden ook expliciete relaties tus-
sen objecten vastgelegd waardoor de kwaliteit 
van de gegevens verbetert. Met de laatste versie 
van Oracle, versie 11, is er veel meer mogelijk 
op het gebied van 3D. Bij deze ontwikkelingen 
heeft het GDMC als een soort ‘sparringpartner’ 
gefungeerd, er was en is veel interactie tussen 
ontwikkelaars en wetenschappers. De rela-
tie wordt van beide kanten gewaardeerd, het 
GDMC was dan ook zeer verheugd de ‘Oracle 
Spatial Excellence 2007 Education and Research 
Award’ te ontvangen, zoals in de Nieuwsbrief 
van september 2007 gemeld.

GI-LADM
Zoals in de vorige nieuwsbrief is 

aangekondigd heeft de FIG eerder dit 
jaar, het ‘Geographic Information - 
Land Administration Domain Model’ 
(GI-LADM) bij ISO TC211 ingediend 
als ‘new work item propsal’, dus een 
voorstel voor nieuw werk. Tot 1 mei 
mochten de zogenaamde P-lid landen 
stemmen en dit heeft geresulteerd in een 
positief resultaat. De eerste besprekingen 
over het nieuwe model zijn al eind mei 
in Kopenhagen, voorafgaande aan de 
plenaire vergadering van ISO TC211. 
Aan de orde komen dan zaken als: 
samenstelling van het internationaal 
team van experts dat aan de uitwerking 
van de standaard gaat werken, 
bespreken van de eerste reacties van 
de verschillende landen op het LADM 
voorstel, afstemmen ISO LADM 
en de INSPIRE kadastrale percelen, 
etc. Vanuit de FIG is Chrit Lemmen 
betrokken als indiener, en de NEN heeft 
Peter van Oosterom als Nederlandse 
expert voorgesteld. Wordt vervolgd.

Eén van de redenen om in 2000 te starten 
met het GDMC was de mogelijkheid die 
deze constructie biedt om, intensief, samen te 
werken met bedrijven. Dat is op verschillende 
manieren interessant voor een universitaire 
onderzoeksgroep. De belangrijkste reden is 
dat wij uiteindelijk de verbeteringen en ver-
nieuwingen, bedacht tijdens onderzoek, terug 
willen zien in de GIS gereedschappen. Deze 
gereedschappen worden voor een groot deel 
geproduceerd door de geo-ICT industrie. 
Door goede samenwerking met bijvoorbeeld 
de ontwikkelaars in dergelijke bedrijven kun-
nen wij een positieve bijdrage leveren aan 
software die uiteindelijk voor de hele geo-
gemeenschap beschikbaar komt. 

Een andere reden voor de samenwerking met 
bedrijven is dat wij op die manier de beschik-
king krijgen over state-of-the-art software, 
vaak in de vorm van beta- of alfaversies die 
niet algemeen beschikbaar zijn. Deze software 
is vervolgens het startpunt voor verbeteringen 
en uitbreidingen die meestal op haalbaarheid 
en effectiviteit getest worden in een prototype. 
Uitontwikkeling van prototypes tot produc-
tierijpe software is een taak die dan weer goed 
bij de industrie past. Positieve effecten van 
de samenwerking met het GDMC zijn dus 
voor de bedrijven een hoogwaardige, hoewel 
soms kritische, evaluatie van hun producten, 
en allerlei ideeën voor verbetering van de soft-
ware.

Een voorwaarde voor samenwerking is 
vanzelfsprekend dat de wetenschappelijke 
onafhankelijkheid van GDMC onderzoek 
gewaarborgd blijft. Uitgangspunt is bijvoor-
beeld dat alle publicaties over het onderzoek 
openbaar zijn, het is een hoge uitzondering als 
een deel van een onderzoek in een niet-open-
bare publicatie verschijnt. Verder kijken we 
kritisch naar de bedrijfsfilosofie van mogelijke 
samenwerkingspartners. Realisatie van de Geo-
grafische Informatie Infrastructuur (GII) staat 
of valt met de toepassing van open standaar-
den, we kunnen alleen constructief samenwer-
ken met partners die deze standaarden actief 
ondersteunen en toepassen in hun producten.

Daarnaast volgen we ook de ontwikkelingen 
bij de concurrentie van onze industriepartners 
en, in toenemende mate, naar de mogelijkhe-
den van open source software. Dit laatste is 
een belangrijke ontwikkeling gesteund door 
veel geo-informatiegebruikers en de over-
heid. Ook het GDMC participeert in diverse 
open source projecten. Het betekent dat we, 
samen met de gebruikers van geo-informatie 
die ook meedoen aan vrijwel alle GDMC 
onderzoeksprojecten, onze geo-ICT partners 
nog beter duidelijk kunnen maken waar hun 
producten een verdere verbetering behoeven. 
In de komende nieuwsbrieven worden enkele 
van die partners en hun relatie tot het GDMC 
geïntroduceerd. Het spits wordt afgebeten 
door Oracle.

Partners in het GDMC
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