
27th Urban Data 
Management Symposium: 
24-26 juni 2009, Ljubljana, 

Slovenië

UDMS, de Urban Data 
Management Society, organiseert 

vanaf 1971 internationale 
symposia op verschillende locaties 

in Europa om de ontwikkeling van 
informatiesystemen bij de locale 
overheid te bevorderen. UDMS 
stelt zich ten doel een forum te 
creëren voor het bediscussiëren 

van nieuwe methoden, het onder 
de aandacht brengen van nieuwe 

technologie en het uitwisselen van 
ervaring op het gebied van locaal 
gegevensbeheer. Naast stedelijke 
toepassingen is er ook aandacht 

voor regionale en landelijke 
aspecten. Voorafgaand aan het 
symposium worden op 23 juni 
drie workshops georganiseerd.

Zoals gebruikelijk wordt een breed 
scala aan onderwerpen behandeld. 

Tijdens het 27ste symposium 
is er echter speciale aandacht 

voor 3D stadsmodellering, 
crisismanagement en ruimtelijke 

gegevensinfrastructuren.

De deelnamekosten bedragen  
€ 320,00 (excl. symposiumdiner) 

en € 375,00 (incl. symposium
diner) voor reguliere deelnemers 

en € 275,00 (excl. symposium
diner) voor studenten en  

gepensioneerden.
De deelnamekosten per workshop 

bedragen € 80,00.
Het programma, alsmede alle 

verdere relevantie informatie, is 
inmiddels beschikbaar via de  

website http://www.udms.net.

april/mei 2009
Zegt het voort

We blikken kort terug op één van de recente activiteiten en wel de  
Hippolytuslezing op 22 maart 2009. 

             Hippolytuslezing
In de serie ‘Ik & de professor’ (Hippolytuslezing) van AD Haagsche Courant en 

de TU Delft leggen docenten hun vakgebied uit en komen met voorbeelden uit de 
directe leefomgeving. Na een introductieartikel over het belang van geo-informatie 
in AD Haagsche Courant op 5 maart, hebben de lezers hun vragen ingestuurd. Deze 
vragen hebben de inhoud van de lezing op 22 maart bepaald. Een onderwerp waar 
veel vragen over binnenkwamen was de spoortunnel in Delft en hieraan is in AD 
Haagsche Courant op 20 maart een tweede artikel gewijd.

De Hippolytuslezing ging over het onderwerp geo-informatie en hoe deze een 
cruciale rol speelt als zenuwstelsel van de aarde en de duurzame ontwikkeling hier-
van. Geo-informatie is zo alom aanwezig en verweven met het dagelijks handelen 
dat wij er ons soms nauwelijks meer van bewust zijn. Niet voor niets maakte de 
mensheid al kaarten alvorens te beginnen aan het geschreven woord. Maar de schijn 
bedriegt, de ontwikkelingen op het vakgebied van geo-informatie gaan harder dan 
ooit tevoren. Door zowel vragen uit de maatschappij als doorbraken in de techniek 
vinden er spectaculaire geo-informatie ontwikkelingen plaats: Internet ruimtelijke 
planning/ontwikkeling (spoortunnel Delft), rampenbestrijding (GPS satellieten en 
digitale 3D kaarten onderweg met info over burgers, gevaarlijke stoffen, geblok-
keerde routes en dergelijke), watermanagement (hoe hoog komt het water in de 
Delftse kanalen, laseraltimetrie), consumenten (vrienden vinden elkaar via iPhone), 
onderwijs (GIS binnen wiskunde en aardrijkskunde) en de mondiale ontwikkelin-
gen (onze aardschol kantelt en wij zakken, de zeespiegel stijgt, waargenomen door 
meettechnieken van de TU Delft).

Na de lezing was er een discussie waarin het publiek wederom vragen kon stellen. 
Hiervan is ook een video-opname gemaakt De antwoorden op de vragen, die schrif-
telijk zijn gesteld, zijn op 23 maart in AD Haagsche Courant gepubliceerd. Tevens 
is er 23 maart een kort artikel verschenen met een beknopt verslag van de bijeen-
komst. Daarnaast heeft de lezing ook aandacht gekregen in de locale pers, zoals de 
Delftse Post. 
Alle relevante informatie is te vinden op: http://www.gdmc.nl/events/Hippolytus.
Al met al is ons vakgebied zo aardig in beeld gekomen bij het grotere publiek.

‘De Rector van de TU Delft, 
prof. dr. ir. Jacob Fokkema, 
is de stuwende kracht achter 

de Hippolytuslezingen’

‘Geo-informatie als een nieuw centraal zenuwstelsel 
voor de aarde’

Zoals bekend is het Bsik programma Ruimte voor  
Geo-Informatie op 31 december 2008 afgesloten. In 

deze Nieuwsbrief wordt kort ingegaan op drie van de zes 
projecten waarvan het penvoerderschap bij de  

TU Delft lag. In de rubriek ‘Zegt het voort’ wordt ingegaan 
op activiteiten, die recentelijk hebben plaatsgevonden. 

Tot slot wordt aandacht besteed aan het 27ste Urban Data 
Management Symposium.

Het Bsik programma Ruimte voor Geo-Informatie 
is op 31 december 2008 afgesloten. Momenteel wordt 
vanuit het Programmabureau hard gewerkt aan de 
inrichting van het Kennisportaal, waar de resultaten van 
het totale programma online beschikbaar zullen zijn 
(www.rgi.nl/kennis). In dit nummer volgt nu een korte 
terugblik op drie projecten. In de volgende nieuwsbrief 
wordt dan aandacht besteed aan de andere drie projec-
ten, te weten RGI-026 Location Based Services, RGI-
149 Geo-info to-go, RGI-150 3D plaatsbepaling.

            RGI-011 3D Topografie
Er ontstaat steeds meer behoefte aan echte 3D topo-

grafie ten behoeve van een breed scala aan toepassingen. 
Hoofddoel van het project was het forceren van een 
doorbraak in de toepassing van 3D topografie in de 
bedrijfs-ict-omgeving door structurele inbedding van 
3D methoden en technieken. Daarnaast kende het pro-
ject twee internationale top-ups, waarin de vergelijking 
van verschillende andere 3D modellen met onze eigen 
tetraëder-gebaseerde structuur werd onderzocht. 

Het project viel verschillende malen in de prijzen. Zo 
ontving Friso Penninga de Geo-Info Prijs 2005, voor 
zijn artikel ‘3D topografie: de volgende uitdaging in 
GIS-onderzoek’. Tijdens de Nationale Geo-Innovatie 
Dagen, die op 13 en 14 maart 2007 in de Van Nelle 
Ontwerpfabriek te Rotterdam werden gehouden, won 
het project de Geo-Innovatie Award 2007 in de catego-
rie ‘Wetenschap’.

En ook in 2008 was het raak. Sander Oude Elberink 
ontving voor zijn paper ‘Problems in Automated Buil-
ding Reconstruction based on Dense Airborne Laser 
Scanning Data’ op het XXI ISPRS Congress, dat van  
1 tot 13 juli 2008 in Beijing werd gehouden, de ‘ISPRS 
prize for the best papers by young authors’. Al met al 
een zeer plezierig en geslaagd project, waarvan alle  
projectresultaten zijn te vinden op  
www.rgi-otb.nl/pages/3dtopo.htm.

Last but not least promoveerden tijdens het project 
Friso Penninga en Rod Thompson. Sander Oude Elbe-
rink werkt momenteel aan de afronding van zijn proef-

schrift. Langs deze weg wensen wij Sander veel succes.

   RGI-232 GeoInfoNed
In het GeoInfoNed project hebben we een bestaande 
open-source DBMS MonetDB (monetdb.cwi.nl), die 
ontwikkeld is door het CWI (Centrum Wiskunde & 
Informatica), uitgebreid met ruimtelijke functionaliteit 
volgens de OGC specificaties. Door op alle niveaus 
gebruik te maken van innovatietechnieken kan met 
MonetDB een enorme performance gehaald worden. Zo 
wordt onder andere gebruik gemaakt van een kolomge-
baseerde opslag, het automatisch on-the-fly aanmaken 
van indexen en een architectuur die het onderste uit de 
kan van een CPU weet te halen. Door aan dit racemon-
ster GIS functionaliteit toe te voegen hebben we in het 
GeoInfoNed project een DBMS neergezet, waarmee wij 
onze ideeën over hoe een DMBS met ruimtelijke data 
moet omgaan, kunnen testen. Alle resultaten zijn te vin-
den op http://www.rgi-otb.nl/geoinfoned.

‘RGI-project in de prijzen’

           RGI-233: Usable mobile maps
Mobiel kaartgebruik neemt door de technologische 

ontwikkelingen steeds verder toe. De zeer beperkte 
schermomvang brengt belangrijke beperkingen met zich 
mee, met als gevolg dat de gebruiker soms (veel) moeite 
heeft zich te oriënteren. Het is natuurlijk mogelijk om 
overzichtkaartjes te tonen (uitzoomen) en daarna detail-
kaartjes (inzoomen). Naast technische oplossingen is 
in dit project ook uitdrukkelijk naar de bruikbaarheid 
van de resultaten gekeken. Al met al heeft het project 
een groot aantal resultaten opgeleverd (zie http://www.
rgi-otb.nl/uwsm2). Dit mede door de inzet van drie 
zeer enthousiaste afstudeerders (Martijn Meijers, Ioan-
nis Delikostidis en Arjen Hofman) en hun begeleiders. 
Twee van de afstudeerders zijn later (deels ook weer 
binnen het project) zelfs verder gegaan met promotie-
onderzoek! Zeer positief en stimulerend waren ook de 
ervaringen om kennis te delen met toonaangevende 
organisaties in het buitenland: 1Spatial (bedrijf ) en 
Leibniz University Hannover.

RGI sluit haar poorten – Het Kennisportaal gaat open
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Redactie
Elfriede M. Fendel, (projectmanager sectie GIS-technologie):  
tel. 015-278 4548, e-mail e.m.fendel@tudelft.nl
www.gdmc.nl
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