
Nieuwe partner GDMC

Het GDMC heeft er een nieuwe partner 
bij en wel Tele Atlas. Tele Atlas is wereldwijd 

toonaangevend leverancier van digitale kaarten en 
dynamisch geografisch materiaal voor navigatie- 
en locatiegebonden diensten en is tegenwoordig 
onderdeel van TomTom. Het partnerschap met 

Tele Atlas,is een mooie aanvulling op de bestaande 
partnerschappen binnen het GDMC, die tot nu toe 
vooral database- (Oracle), GIS- en CAD- (Bentley) 

softwareproducenten omvatten. De hoofdreden achter 
het partnerschap is de gezamenlijke belangstelling 

voor onderwerpen als 3D modellen specificeren en 
produceren, generalisatie/multi-schaal technieken, 

inzet semantische technologieën bij geografische 
toepassingen. Op basis hiervan zullen gezamenlijke 

activiteiten worden ontplooid. Concreet kan op korte 
termijn worden gedacht aan: inpassen van het TUD 

promotieonderzoek op het gebied van de formele 
semantiek/crisis management binnen het 

Tele Atlas/Oracle Innovatiecentrum (zie www.
innovation-geo-lbs.com), 3D generalisatieonderzoek 

(zowel geometrie als textuur door twee MSc 
Geomatics afstudeerders), onderzoek efficiënt 

verwerken massale puntenwolkinformatie 
(Tele Atlas levert een spreker voor het NCG 
seminar op 26 november), uitwisseling van 

informatie over onderzoek naar ‘indoor’ modellen 
en toepassingen, mogelijke inbreng Tele Atlas bij 

TUD onderwijs (bijv. in de minor 3D Virtual Earth 
via data, gastcolleges, probleemstellingen voor case 

studies).

Tele Atlas sluit zich aan bij het GDMC

september 2009
Zo net na het begin van het nieuwe Academisch Jaar 

worden er van het onderwijsfront weer de nodige 
nieuwtjes gemeld in deze nieuwsbrief. Verder wordt 

ingegaan op het voor 26 november 2009 geplande 
NCG Seminar ‘Massive Point Clouds: wet and dry’. Tot 
slot stellen wij onze nieuwe GDMC partner Tele Atlas 

aan u voor.

GSDI 11 World Conference
Tijdens de van 15 t/m 19 juni 2009 te Rotterdam gehouden GSDI 11 

World Conference ‘Spatial Data Infrastructure Convergence: Building SDI 
Bridges to address Global Challenges’ presenteerde uiteraard ook de TU Delft 
zich. De stand werd alle dagen goed bezocht, maar het hoogtepunt lag toch 
op vrijdag 19 juni, de dag die in het teken stond van het Rotterdam Youth 
Capital 2009 programma. Dit is een programma, speciaal ontwikkeld om 
scholieren en studenten op een leuke manier in aanraking te laten komen 
met Geo-ICT. Op deze dag trok de stand van de TU Delft – MSc Geomatics 
dankzij de demonstraties van de laserscanner en de 3D stereodisplay heel wat 
belangstelling. Ook de geo-quiz trok de nodige aandacht en sommige vragen 
gaven zelfs aanleiding tot discussie. Ligt werkelijk maar 25% van Nederland 
onder 0 NAP? En zo ja, hoe is dit dan berekend? Is de gemiddelde diepte van 
de oceaan echt 5 km? Dat lijkt toch wel een beetje diep. Met een score van 18 
uit 22 werd Nick Naus, student geo-informatie aan de WUR, uiteindelijk de 
gelukkige winnaar van de iPOD.

Van het onderwijsfront
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Eerste aankondiging 
NCG Seminar Massive Point Clouds: wet and dry

Twee subcommissies van de Nederlandse Commissie voor Geo-
desie, te weten Mariene Geodesie en Ruimtelijke Basisgegevens, 
organiseren gezamenlijk in het najaar van 2009 het seminar ‘Massi-
ve Point Clouds: wet and dry’. Het seminar heeft als thema de uit-
dagingen die ontstaan door de nog steeds toenemende hoeveelheid 
puntenwolkgegevens, die via moderne sensorsystemen gegenereerd 
worden in zowel de natte als de droge sector. Teneinde een breder 
publiek te bereiken richt het seminar zich zowel op gegevens van 
de wateren (multi-beam echo) als op gegevens van het vaste land 
(lidar). De verwachte toehoorders zullen voornamelijk afkomstig 
zijn van de Nederlandse overheid (Hydrografische Dienst, Rijkswa-
terstaat en Kadaster), onderzoeksorganisaties (instituten en univer-
siteiten) en het bedrijfsleven (natte en droge gegevensinwinning en 
Geo-ICT). Besloten is het natte en droge perspectief te combineren 
met de focus op het gegevensbeheer van grote puntenwolken om 
gemeenschappelijke uitdagingen te ontdekken en deze op te nemen 
in de onderzoeksagenda. Huidige oplossingen zijn mogelijkerwijs 
niet voldoende om in de toekomstige behoeften te voorzien. Hier-
voor dient onderzoek naar nieuwe software (gegevensstructuren en 
algoritmen) en hardware (parallel computing en clusters) geïniti-
eerd te worden.

Zoals het zich nu laat aanzien vindt dit seminar plaats op 26 
november 2009 bij Oracle in De Meern.

Tijdens dit seminar zullen presentaties worden verzorgd door 
vertegenwoordigers van de Dienst der Hydrografie, Fugro-Inpark, 
AHN2, Het Waterschapshuis, TU Delft, CARIS, Imagen, Tele 
Atlas/TomTom, Imagen, Deltares, Kongsberg, Geological Survey of 
Ireland, Atlis, Oracle en Sun.

De voertaal is Engels. Voor het voorlopig programma wordt ver-
wezen naar: http://www.gdmc.nl/events/pointclouds.

Microsoft Bing Maps steunt Minor 3D Virtual Earth
Op 1 september is de nieuwe minor ‘3D Virtual Earth’ van start gegaan 

- met de steun van Microsoft! Microsofts Bing Maps (voorheen Micro-
soft Virtual Earth) heeft een 3D toepassing waarmee je iedere plek in de 
wereld kunt benaderen vanuit je computer en in 3D kunt bekijken. Bin-
nen de minor ‘3D Virtual Earth’ kunnen bachelorstudenten gaan werken 
aan case studies met deze software.

Ook zullen specialisten van Microsoft, zoals Johannes Kebeck, langs-
komen om gastcolleges te  verzorgen. Initiatiefnemers ir. Edward Verbree 
en prof. Peter van Oosterom menen dat het daar zeker niet bij zal blijven, 
en zetten in op een verregaande samenwerking met Microsoft op het 
gebied van ‘Integrated Mapping, Imaging, Search and Location Web Ser-
vices’.

Het onderwerp van de case studies in de minor ligt overigens - waar-
schijnlijk - vlak om de hoek: de nieuwe Spoorzone in Delft. De Spoor-
zone zal in de gerelateerde masteropleiding Geomatics (www.geomatics.
tudelft.nl) in ieder geval onderwerp gaan worden van het Geomatics syn-
thesis project het komende studiejaar.

Voor meer infomatie over de minor 3D Virtual Earth:  
http://3dve.tudelft.nl

‘Zo te zien is 3D modellering 
is fun’

Bron: Microsoft Bing Maps/M&c – tU Delft
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