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ISPRS

Sisi Zlatanova is al zes jaar voorzitter 

van de ISPRS Working Group 

IV/8 3D Spatial Data Integration 

for Disaster Management and 

Environmental Monitoring. Maar 

daartoe beperken haar activiteiten zich 

niet. Zo is zij co-editor van het door de 

Joint Board of Geospatial Information 

Societies en de United Nations Office 

for Outer Space Affairs gepubliceerde 

boek ‘Geoinformation for Disaster 

and Risk Management: Examples and 

Best Practices’, dat op 2 juli tijdens de 

viering van het eeuwfeest van de ISPRS 

werd gepresenteerd. De happening 

werd bijgewoond door een selecte 

groep van diplomaten, bestuurders 

en wetenschappers. Een kopie van 

het boek kan gedownload worden via 

http://www.fig.net/jbgis/publications/

index.htm

Daarnaast is Sisi recentelijk 

toegetreden tot het docentencorps van 

het International Summer Student 

Seminar ‘Geoinformation and Disaster 

Management’. Het eerstvolgende 

seminar wordt door de ISPRS i.s.m. 

de Siberian State Academy of Geodesy 

van 21 tot 25 september 2010 in 

Novosibirsk georganiseerd. Zie http://

ssga.ru/main/3s_2010_international_

summer_student_seminar_.html. In 

2011 wordt dit seminar in Wuhan 

gehouden en in 2012 in Moskou.

Derde kwartaal 2010
met in deze editie: mSc afstudeeronderzoeken op het 

gebied van GiS-technologie afgerond, nieuwe FiG 3D 

Kadaster Werkgroep van start gegaan en de banden 

met de international Society of Photogrammetry and 

remote Sensing worden verder aangehaald. 

Afgestudeerd!
De afgelopen periode zijn er weer verschillende MSc afstudeeronderzoeken afgerond op het gebied van de GIS tech-

nologie. Voor de MSc GIMA (Geographical Information Management and Applications, de gezamenlijke opleiding 
van de UU, WUR, UT/ITC en de TUD) waren dit Bregje Brugman en John Schaap met de scripties ‘3D topological 
structure management within a DBMS validating a topological volume’ en ‘Towards a 3D geo-data model to support 

pedestrian routing in 
multimodal public trans-
port travel advices’. 

Voor de MSc Geo-
matics waren dit Filip 
Biljecki en Ken Arroyo 
Ohori met de scripties 
‘Automatic segmenta-
tion and classification 
of movement trajecto-
ries for transportation 
modes’ en ‘Validation 
and automatic repair of 
planar partitions using 
a constrained triangula-
tion’. 

Alle scripties zijn als 
pdf beschikbaar op www.
gdmc.nl/publications 
onder het kopje ‘Master’s 

theses 2010’. Zoals uit de titels blijkt is het scala aan onderwerpen zeer divers: generieke 3D topologische structuren 
voor volumeobjecten binnen een database management systeem, een specifiek 3D model ter ondersteuning van de 
voetgangers routeplanning in de context van overstappen bij multimodaal openbaar vervoer, het automatisch classifi-
ceren naar vervoerstypen van geregistreerde (GPS en andere) trajecten, en het valideren en corrigeren van een planaire 
partitie door gebruik te maken van triangulatie met verplichte input edges (‘constraints’). 

Er is binnen de afstudeerprojecten veel origineel onderzoek verricht en de planning is dan ook, dat er op basis van 
de scripties wetenschappelijke artikelen worden geproduceerd door de afstudeerders en hun begeleiders.

Opleidingen
Ander kort maar goed nieuws uit Delft: 

• De INSPIRE-cursus zal in maart 2011 weer worden aangeboden; zie www.gdmc.nl/inspire.

• De nieuwe TUD-brede minor 3D Virtual Earth zal dit semester voor de tweede keer plaatsvinden; zie www.3dve.nl.

Onderwijs

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

FIG working group 3D Cadastres

Tijdens het FIG Congres 2010 in Sydney is besloten om een nieuwe 3D-kadaster werk-
groep voor de periode 2010-2014 op te richten. Dit is een gezamenlijke activiteit van de 
commissies 3 (Spatial Information Management) en 7 (Cadastre and Land Management). 
Het afgelopen decennium is er steeds meer internationale belangstelling voor het onder-
werp 3D kadaster ontstaan. De start daarvan was een internationale workshop, die in 
2001 in Delft werd georganiseerd. Naast de verschillende onderzoeksactiviteiten, zoals het 
promotieonderzoek van Jantien Stoter, zijn er in de praktijk van de Kadasterorganisaties 
in de verschillende landen ook ontwikkelingen geweest om betere 3D ondersteuning te 
bieden.

De toenemende complexiteit van dicht bebouwde gebieden en infrastructuren vragen 
om een betrouwbare en inzichtelijke registratie van de juridische toestand (wat maar 
beperkt te realiseren is op basis van het bestaande 2D kadaster). Ondanks alle onderzoe-
ken en ontwikkelingen, is er nog geen enkel land in de wereld dat een echt 3D kadaster 
heeft, want de functionaliteit is altijd in één of meer aspecten (te) beperkt: alleen volume-

percelen in de openbaar registers en niet op 
de kadastrale kaart, alleen te gebruiken voor 
de juridische status van specifieke objecten 
(gebouwen, kabels en leidingen) en vaak ad-
hoc semi-3D oplossingen (bijv. beperkt tot 
lagen).

De FIG 3D Kadaster Werkgroep wil hier de komende vier jaar verandering in brengen 
door ervaringen te delen en samen te werken aan oplossingen. Vraagstukken waaraan 
gewerkt wordt:
1. Welke soorten 3D kadastrale objecten zouden geregistreerd moeten worden? Moeten 

deze altijd aan fysieke constructies te relateren zijn? 
2. Moeten (ondergrondse) infrastructuurobjecten, zoals lange tunnels en pijpleidingen, 

gesplitst worden op basis van de oppervlaktepercelen of als één kadastraal object gezien 
worden?

3. Moet voor representatie en initiële registratie van een object, de juridische 3D ruimte 
beschreven worden met absolute coördinaten in een 3D referentiesysteem of worden 
gespecificeerd via verwijzingen naar bestaande (topografische) objecten?

4. Hoe 3D kadastrale objecten te modelleren, en wat is de rol van standaarden (zoals ISO 
LADM) hierbij?

5. Hoe past een 3D Kadaster in de geo-informatie infrastructuur (GII)? De GII biedt de 
mogelijkheid om de 3D juridische objecten te combineren met registraties van (3D) 
fysieke objecten.

6. Hoe de bruikbaarheid van een 3D Kadaster te realiseren via geschikte interactietechnie-
ken met de gebruikers? Specifieke 3D GUI’s (met als inspiratie populaire interfaces als 
Google Earth en Bing Maps) worden onderzocht.

De werkgroep, onder voorzitterschap van Peter van Oosterom omvat ook het onderzoek 
naar (software)tools en het delen van ervaringen hiermee. 

Een tweede internationale workshop is gepland in november 2011, 10 jaar na de eer-
ste workshop. Daarnaast is het de bedoeling om tijdens de FIG bijeenkomsten (working 
weeks en congres) ook specifieke sessies rondom het thema 3D kadaster te organiseren. De 
informatie wordt uitgewisseld via de website www.gdmc.nl/3DCadastres.

‘In internationaal verband gezamenlijk op weg naar een echt 3D Kadaster’

Bron: MSc GIMA Thesis van John Schaap

Basiselementen van het voetgangersmodel.


