
Wilko Quak benoemd 
tot editor INSPIRE Werk-

groep Landgebruik

In november deed Europa een 

oproep voor experts die als editor 

of facilitator een bijdrage willen 

leveren aan de INSPIRE dataspe-

cificaties van Annex II en III. 

Inmiddels is bekend dat vanuit 

Nederland twaalf experts zijn 

geselecteerd om aan de dataspeci-

ficaties te gaan werken. Eind april 

kwamen de editors en facilitators 

van de verschillende werkgroepen 

voor de eerste keer bijeen. De 

werkgroepen, die uit gemiddeld 

10 experts per thema bestaan, zijn 

daarna van start gegaan. Tot de 

geselecteerden behoort ook Wilko 

Quak, die (namens Geonovum en 

de TU Delft) als editor voor de 

TWG Landgebruik aan de slag 

gaat. In deze werkgroep wordt 

een Europees model gemaakt voor 

huidig grondgebruik en geplande 

toekomstige bestemmingen. 

François Salgé, adviseur van het 

Directoraat-Generaal ‘Planning, 

Housing and Nature’ van het 

Franse Ministerie van ‘Ecology, 

Energy, Sustainable Development 

and Town Country Planning’ en 

penningmeester van EUROGI zal 

als facilitator optreden. Wij feli-

citeren Wilko met deze eervolle 

benoeming.

Tweede kwartaal 2010
Met in deze editie aandacht voor de  

Nederlandse INSPIRE cursus,  

onderwijsnieuwtjes en  

benoeming Wilko Quak tot editor  

INSPIRE Werkgroep Landgebruik.

Zoals in de vorige nieuwsbrief reeds aangekondigd, verzorgt de Sectie GIS Technologie 
o.l.v. Peter van Oosterom een INSPIRE cursus. De docenten hebben allemaal directe 
INSPIRE-ervaring: Marian de Vries (EU HUMBOLDT project, cross-border data 
harmonisatie), Wilko Quak (editor van de Thematic Working Group Land Use en zeer 
ervaren in NEN3610/IMxx) en Peter van Oosterom (lid van het Drafting Team Data 
Specifications van INSPIRE en van de Thematic Working Group Cadastral Parcels en ISO 
19152, Land Administration Domain Model (LADM)). De cursus bestaat uit:

A. een introductiedeel (2 dagen), waarbij ingegaan wordt op:
1. Overzicht van het INSPIRE raamwerk (Peter van Oosterom);
2. INSPIRE conforme services (Marian de Vries);
3. INSPIRE data thema’s Annex I/II/III en dataspecificatiemethodiek (Peter van 

Oosterom);
4. Data policy/licenties en monitoring (Bastiaan van Loenen).

B. een ‘in-depth’ deel (3 dagen), waarin aandacht besteed wordt aan:
1. INSPIRE generiek conceptueel model, incl. ISO19xxx (Wilko Quak);
2. In detail dataspecificaties in Annex I (Peter van Oosterom);
3. Standaardisatieproces Annex II/III en relatie met NEN3610/IMxx (Wilko Quak);
4. Transformeren van gegevens naar een INSPIRE conform model (Marian de Vries);
5. Software tools voor realisatie INSPIRE;
6. INSPIRE best parctices, EuroSDR ervaring (Jantien Stoter).

Deze cursus is bedoeld voor medewerkers van de rijksoverheid, provincies, gemeenten, 
waterschappen, Kadaster, geo-informatie onderzoekers en softwareleveranciers. De totale 
cursusduur bedraagt 10 dagdelen en wordt gegeven op 8 september, 15 september, 22 
september, 29 september en 6 oktober. Onderdelen worden gegeven door experts met 
praktijkervaring. De kosten bedragen € 2.195,--. Het is ook mogelijk alleen deel A of deel 
B te volgen. De kosten bedragen dan € 1.095,-- respectievelijk € 1.495,--. Bij voldoende 
belangstelling wordt de cursus herhaald.

Wie interesse heeft kan contact opnemen met Elfriede Fendel via e.m.fendel@tudelft.
nl o.v.v. INSPIRE. Het programma en inschrijfformulier worden u dan via e-mail 
toegezonden.

Nederlandse INSPIRE cursus

Redactie
Elfriede M. Fendel, (projectmanager sectie GIS-technologie):  
tel. 015-278 4548, e-mail e.m.fendel@tudelft.nl
www.gdmc.nl

Onderwijs

Indrukwekkend resultaat voor de minor 3D Virtual Earth!
Snel, makkelijk en toegankelijk hoogtedata via de nieuwe webapplicatie die studenten 

van de minor 3D Virtual Earth in het kader van hun eindproject hebben ontwikkeld. 
Michiel Degen, Ravi Peters and Brett Rijnders hebben een nieuw systeem ontwikkeld 

om de toegankelijk- en hanteerbaarheid van de AHN2 dataset te verbeteren (Actueel 
Hoogtebestand Nederland--- hoogtegegevens over heel Nederland). De studenten heb-
ben allemaal een andere achtergrond, Lucht- en Ruimtevaart, Technische Bestuurskunde 
en Elektrotechniek. In dit minorproject hebben ze hun wisselende disciplines en kennis 
gecombineerd. De ontwikkelde applicatie is in maart in bijzijn van TU-staf en twee afge-
vaardigden van Rijkswaterstaat gepresenteerd.

In plaats van de verschillende tegels (op de kaart) 
apart aan te vragen, kan het prototype van de studenten, 
Velas3D, gebruikt worden om naadloze datasets te down-
loaden. Hierdoor neemt het gebruiksgemak voor externe 
partijen sterk toe. Deze hoogtedata, bestaande uit grote, 
nauwkeurige LiDAR puntenwolken, kunnen vervolgens 
gebruikt worden voor visualisatie van bijvoorbeeld open-

bare gebouwen, voor evacuatieplannen bij overstroming, voor het controleren van verschui-
vingen bij aardbevingen, voor kustonderzoek of het volgen van de Waddeneilanden, etc. 

’Resultaten minor 3D Virtual Earth zijn indrukwekkend te noemen’

Volgens Ingrid Alkemade van Actueel Hoogtebestand Nederland (samenwerking van 
Rijkswaterstaat en de waterschappen) is dit een bijzonder resultaat. “Door het combineren 
van ICT en geo-informatie hebben de studenten een waardevol instrument gemaakt om 
onze data te ontsluiten. De combinatie van ICT en geo-informatie zou nog veel vaker moe-
ten worden gemaakt, zoals al gedaan wordt in de MSc Geomatics. Het is daarnaast opval-
lend, dat de TU Delft onze database heeft verbeterd, vanwege hun eigen ervaringen met 
deze database.”

Details over het gebruik van het prototype zijn hier te vinden: http://3dve.tudelft.nl/
velas3d.html

Meer informatie is op te vragen bij de coördinatoren van de minor: Hugo Ledoux 
h.ledoux@tudelft.nl of Gerwin de Haan g.dehaan@tudelft.nl 

Na een eerste succesvol jaar in 2009 gaat de TU Delft minor 3D Virtual Earth ook in 
september 2010 weer van start. Het is een interfacultair en multidisciplinair programma 
dat verzorgd wordt door de Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica, de Facul-
teit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek, de Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschap-
pen, de Faculteit Techniek, Bestuur en Management en de Faculteit Bouwkunde. Voor 
meer informatie zie http://3dve.tudelft.nl/index.html

Geomatics diploma’s uitgereikt
Op 19 februari 2010 hebben Koen Duijnmayer (cum laude) 

en Boudewijn Possel tijdens de afstudeerplechtigheid hun MSc 
diploma in ontvangst mogen nemen.

Koen studeerde af op het onderwerp ‘Sediment 
characterization by geo-acoustic inversion of marine seismic 
data received on a towed hydrophone array’, terwijl Boudewijn 
zich richtte op ‘Automatic detection of buried channel deposits using high resolution laser 
altimetry data (FLI-MAP)’. Beide scripties kunnen gedownload worden via  
http://www.library.tudelft.nl/ws/index.htm?language=NL
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‘Laat u inspireren 
door de 

Nederlandse 
INSPIRE cursus’


