
Minor Geomatics rond 
3D Virtual Earth

De arbeidsmarkt vraagt om 
breed georiënteerde studenten. 

De TU Delft heeft daarom de 
Bacheloropleiding ingericht 

volgens de major/minor struc-
tuur. Via de minor in het eerste 

semester van het derde studiejaar 
maakt de student kennis met een 

andere academische discipline. 
De minor biedt de studenten ook 

de instroommogelijkheid in een 
andere master dan hun ‘eigen’ 

doorstroommaster. Om voor stu-
denten van onder andere Lucht-
vaart- en Ruimtevaarttechniek, 
Civiele Techniek & Geoweten-

schappen, Techniek, Bestuur en 
Management en Elektrotechniek, 

Wiskunde en Informatica de keuze 
voor de interfacultaire master Geo-

matics aantrekkelijk te maken is 
met ingang van 1 september 2009 

de mogelijkheid geboden te kiezen 
voor de minor ‘3D Virtual Earth’.

Nieuwe minor ‘3D Virtual 
Earth’ start op 1 september 2009

Met de minor ‘3D Virtual Earth’ 
krijgt de student kennis van de 
theoretische basis van 3D geo-

informatie (gegevensinwinning, 
opslag, analyse en visualisering). 
Daarnaast wordt ruime aandacht 

geschonken aan een breed scala 
toepassingen, zoals gaming, simu-

latie, navigatie, training en nuts-
voorzieningen. De verschillende 

kennisonderdelen in de minor 
komen samen in de case study 

‘realiseer je eigen 3D geo-infor-
matie toepassing’. Via deze opzet 

wordt getracht een voor een brede 
studentengroep aantrekkelijke en 
uitdagende minor aan te bieden.

Meer info is te vinden op:  
http://3dve.tudelft.nl
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Zoals aangekondigd in het april-mei nummer wordt 

in deze nieuwsbrief ingegaan op (de andere) drie RGI-
projecten waarvan het penvoerderschap bij de TU Delft 

lag. Verder zijn wij zeer vereerd met de nominatie voor een 
innovation award van ons project ‘Usable mobile maps’ 

(RGI-233) in de categorie wetenschap. Daarnaast wordt de 
start van het Geo Valley-programma belicht. En last but not 
least wordt aandacht besteed aan de Minor Geomatics met 

als thema ‘3D Virtual Earth’.

RGI-026 Location-based Services 24-7 - Dit project, met de welluidende naam ‘Location-based Services-24-7’, 
was een definitiestudie naar ‘direct beschikbare’ geo-informatie voor de handhaving van de rechtsorde en het verle-
nen van hulp aan hen die deze behoeven, kortom: LBS altijd en overal voor het uitvoeren van politietaken. Hiervoor 
is een continue beschikbare en redelijk nauwkeurige plaatsbepaling noodzakelijk. Daarnaast moet de informatie zó 
worden aangeboden dat de agent of een andere hulpverlener bij het uitvoeren van zijn of haar taak hiermee direct 
geholpen is. Dat vereist een zeer adaptieve vorm van LBS: zowel de kartografie als de interactie met het meest geëi-
gende device (PDA, Smartphone, etc.) moeten toegespitst zijn op de gebruiker. Naast een aantal (deel)rapporten is 
er een artikel in de Vi Matrix (jaargang 14, nr. 4) verschenen onder de titel: ‘LBS voor hulpverleners: geen maps-to-
read, maar maps-to-act.’

RGI-149 Geo-Info to-go - De definitiestudie van RGI-026 heeft geresulteerd in een tweetal vervolgprojecten. Het 
project ‘Geo-Info to-go’ heeft zich gericht op het vraagstuk wélke geo-informatie noodzakelijk is voor hulpverlening 
en handhaving. Daarnaast is er gekeken in wélke vorm deze, veelal zeer dynamische data, beschikbaar moet worden 
gesteld. Voor de uitvoering van dit project is aangesloten op het al lopende project ‘Buiten Beter’, waarbij een groot 
aantal handhavers (politie, brandweer, maar ook boswachters), een breed scala aan milieudelicten – letterlijk – in 
kaart moet brengen. Dit project is reeds eind 2007 afgerond met een aantal rapporten en presentaties, waaronder een 
presentatie tijdens het 4de Int. Symposium Location-based Services and Telecartography.

RGI-150 3D Plaatsbepaling in de bebouwde omgeving - Ook het project ‘3D Plaatsbepaling in de bebouwde 
omgeving’ is voortgekomen uit de definitiestudie van RGI-026. Een groot probleem van het Global Positioning 
System (GPS) is dat het zeer goed werkt, maar niet altijd en overal op die plekken waar een groot deel van de mens-
heid actief is: binnen of rond gebouwen. En dat gegeven limiteert de operationele inzet van professionele Location-
based Services. Om grip te krijgen op deze beperkende factor van GPS – het werkt, maar je weer niet precies waar en 
hoe nauwkeurig dan wel – is tijdens het project RGI-150 zeer veel aandacht gegeven aan dit prangende vraagstuk. De 
Luchthaven Schiphol was daarbij een zeer bereidwillig lid van het projectconsortium. Op en rond de terminal zijn 
zeer veel metingen uitgevoerd met de nieuwste generatie High-Sensitivity GPS ontvangers om zowel de beschikbaar-
heid als de nauwkeurigheid van dit type ontvangers onder moeilijke omstandigheden te testen. Daarnaast is door dr. 
ir. Frank Kleijer een zeer grondige simulatiestudie uitgevoerd met een 3D-model van Schiphol. De bevindingen van 
dit project zijn gepresenteerd tijdens een flink aantal conferenties en workshops, waaronder het 5de Int. Symposium 
Location-based Services and Telecartography.

‘Nominatie voor project RGI-233 voor innovatieprijs’

Nominatie RGI-233 Usable mobile maps - Ons project RGI-233 ‘Mobiele kaarten op juiste schaal voor gebrui-
kers’ is samen met het project RGI-005 ‘Raamwerk beoordeling NGII’ en het project RGI-024 ‘Geogov’ genomi-
neerd voor een Geo Innovatie Award 2009 in de categorie Wetenschappelijke Excellentie. Daarnaast zijn er drie 
projecten in resp. de categorie Maatschappij en in de categorie Economie genomineerd.

De winnende projecten ontvangen tijdens het RGI nazomer-event op 3 september een trofee uithanden van het 
RGI-bestuur. De nominaties zijn bekend gemaakt op www.rgi.nl. Bezoekers van de website bepalen door stemming 
de definitieve winnaars. De mogelijkheid om te stemmen eindigt op 30 juni. Voor meer info over het project zie 
www.rgi.nl/kennis.

Vervolg RGI sluit haar poorten

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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Geo Valley

Onlangs heeft op het Geomatics Business Park in de Noordoostpolder de start-
bijeenkomst van het Geo Valley programma plaatsgevonden. Dit programma wordt 
mede gefinancierd door de EU. Geo Valley betreft een totale investering van circa. 
6 miljoen euro in de periode 2009 tot en met 2012. Geo Valley wil het gebruik van 
ruimtevaartgegevens voor omgevingsinformatie verder bevorderen.

‘Ruimtevaartgegevens krijgen plek in GII’

Binnen het consortium met veel bedrijven van het Geomatics Business Park wil 
het GDMC haar expertise op het gebied van DBMS technologie en de Geo Infor-
matie Infrastructuur (GII) inzetten. Samen met de expertise van de bedrijven van 
het Geomatics Business Park, die veel kennis hebben van ruimtevaartgegevens, ver-
wachten wij aan het eind van het project (2012) de ruimtevaartgegevens een duide-
lijke plek te hebben gegeven in de Nederlandse GII.

Binnen het Geo Valley project zijn vier onderzoeks- en ontwikkelingsactivitei-
ten geïdentificeerd: Waterbeheer (1), Luchtkwaliteit en Verkeer (2), Ruimtelijke 
Kwaliteit (3) en Geomatica Technologie en Infrastructuur (4). Terwijl de eerste drie 
onderzoeksactiviteiten meer toepassingsgericht zijn, is de vierde activiteit, waarin het 
GDMC deelneemt, meer technologiegericht. Hierbij wordt nadrukkelijk naar de 
toepassingsactiviteiten gekeken om richting aan het onderzoek te geven.

De vierde activiteit wordt getrokken door het NLR. Daarnaast neemt ook TNO 
(Bouw en Ondergrond) hieraan deel. Het onderzoek richt zich op de ontwikkeling 
en de toepassing van nieuwe technologie voor het verwerken en produceren van 
geo-informatie. Daarbij zal een sterk accent liggen op het via internet ontsluiten 
en beschikbaar maken van data en diensten die met behulp van aanwezige gereed-
schappen gekoppeld kunnen worden tot nieuwe informatiediensten. Dit onderzoek 
moet leiden tot nieuwe infrastructuur waarmee het voor de partijen binnen Geo 
Valley mogelijk wordt om op efficiënte wijze toegang te krijgen tot basisgegevens 
en nieuwe functionaliteit in hun applicaties in te bedden. Omgekeerd kunnen de 
producten, die door deze partijen worden ontwikkeld, gemakkelijker opgenomen 
worden in de werkprocessen van derden.

Een belangrijke voorwaarde bij de realisatie van deze infrastructuur is dat zowel 
de data als de diensten en de erbij noodzakelijke metadata volgens internationaal 
geaccepteerde standaarden op het gebied van web- en GIS-technologie aangeboden 
worden. Op die manier kan aansluiting worden verkregen bij de ontwikkelingen 
die in kader van INSPIRE, in het Europese programma GMES en bij de Europese 
ruimtevaartorganisatie ESA plaatsvinden. Maar het is vooral ook van belang voor 
de ontwikkeling van de Nationale Geo Informatie Infrastructuur (NGII) waar de 
Nederlandse overheid hoge prioriteit aan geeft.


