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Shen Ying
Shen Ying verblijft 
als gastonderzoeker 

een jaar bij de Sectie 
GIS-technologie van 

het OTB. Hij behaalde 
zijn BSc-diploma 

Cartografie in 1999 
aan de Wuhan Technical University of 

Surveying and Mapping en zijn MSc 
diploma Cartografie aan de Wuhan 

University in 2002. In 2005 promo-
veerde hij aan de Wuhan University 

of het onderwerp Cartografie en GIS. 
Daarna was hij tot zijn komst naar 

Nederland als UHD’er aan de Wuhan 
University verbonden. Zijn onder-

zoeksinteresses liggen op het terrein 
van het detecteren van veranderingen, 

het incrementeel up-to-date maken 
en het generaliseren in multi-schaal 
geo-databases, 3D GIS en kadaster, 

terreinmodellering en zichtbaarheids-
analyse, alsmede voertuignavigatie-

systemen. In Delft gaat hij vooral 
werken aan 3D Kadaster onderzoek 

en zijn eerste presentatie is te zien op 
de GISt Wiki (te bereiken via www.

gdmc.nl)

Liu Liu
Liu Liu is promo-

vendus bij het Onder-
zoeksinstituut OTB 

en voert zijn promo-
tieonderzoek uit bij de 
Sectie GIS-technologie 
tot 2014. Hij behaalde 

zijn BSC diploma aan de Tongji Uni-
versity en zijn MSc diploma GIS bij 

de Beijing Normal University in 2010. 
Op dit moment concentreert zijn 

onderzoek zich vooral op het ontwik-
kelen van een nieuwe ‘indoor’ naviga-

tieaanpak voor hulpverleners tijdens 
noodsituaties. Die zal bestaan uit een 
3D navigatiemodel en bijbehorende 

‘indoor’ navigatie-algoritmen.
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Voor het tweede opeenvolgende jaar heeft de Minor 3D Virtual Earth van de 
TU Delft studenten van verschillende faculteiten met belangstelling voor 3D geo-
informatie, webtechnologie en visualisatie weten te trekken. Het doel van de minor 
is de drie kernonderwerpen samen te brengen in een geïntegreerde en toegankelijke 
geo-oplossing. Voor het afsluitende project van de minor kregen de studenten in drie 
groepen de opdracht hun eigen ‘3D Earth’ (deel)applicatie te bouwen en de resultaten 
zijn indrukwekkend te noemen. De eerste groep heeft gewerkt aan een 3D webgeba-
seerde viewer voor het verkennen van massieve puntenwolken, zoals het AHN2 gege-
vensbestand. Dankzij hun applicatie is het mogelijk een schuin aanzicht op het model 
te krijgen en zelfs direct animaties van een zeker gebouw of gebied te genereren.

Minor 3D Virtual Earth
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tel. 015-278 4548, e-mail e.m.fendel@tudelft.nl
www.gdmc.nl

Nieuws uit de Sectie GIS-t

INSPIRE in-company cursus bij RWS zeer geslaagd
Gezien de enorme belangstelling bij Rijkswaterstaat (RWS), al met al meer dan 90 

aanmeldingen, is er afgelopen najaar een in-company variant van de INSPIRE-cursus ver-
zorgd op locatie. Na overleg met de coördinator aan de kant van RWS, Wim de Haas, is 
de cursus op maat gesneden. Deze eerste incompany cursus is zeer geslaagd is verlopen. 

Al met al op vier cursusdagen (twee maal INSPIRE-basiscursus, één maal verdiepings-
cursus Data en één maal verdiepingscursus Netwerkdiensten) zijn door de docenten Bas-
tiaan van Loenen, Jantien Stoter, Marian de Vries, Hugo Ledoux, Wilko Quak en Peter 
van Oosterom de verschillende aspecten van INSPIRE overgebracht. De sfeer was erg 
open, er was dan ook veel interactie en de inhoud werd zeer gewaardeerd. Hieronder vol-
gen enkele representatieve quotes van de cursisten zelf: “Veel informatie: zeer leerzaam”, 
“Soms erg technisch”, “Ik wist op zich al e.e.a, maar continu geboeid en heb antwoorden 
gekregen op vragen die ik nog had over INSPIRE”, “Goed onderwerp, voor mij een 
onbekend gebied”, “Veel ruimte voor vragen/opmerkingen”, “Leuke materie, interessant, 
goede discussies”, “Volledig en goed overzicht van de veelheid aan regels en afspraken. 
Goede balans tussen nationaal/Europees en organisatorisch/bestuurlijk”, “Ontzettend 
leuk, leerzaam. Heel veel lof voor organisatie en docenten”, “Toch wel droge kost”, “Gro-
te deskundigheid van de sprekers”, “Geeft goed inzicht in de basis van INSPIRE. Mijn 
eigen ervaring is dat de hoeveelheid aan documenten op internet deze basis niet direct 
biedt. Verdieping is mogelijk”, …. 

De verschillende cursisten hebben natuurlijk allemaal hun eigen achtergrond, maar de 
conclusie is dat door de cursus de bewustwording rondom INSPIRE flink is toegenomen 
en deze een goede basis heeft gelegd voor het vervolgtraject van de INSPIRE-implemen-
tatie binnen RWS.

“De voorgehouden spiegel was confronterend en nuttig”

De Sectie GIS technologie o.l.v. Peter van Oosterom verzorgt opnieuw een INSPIRE 
cursus en wel op 8, 15, 22 september, 6 oktober en 13 oktober a.s. Deelnemers die de 
volledige cursus volgen kunnen gratis het Urban Data Management Symposium bijwo-
nen, dat van 28 t/m 30 september a.s. in Delft georganiseerd wordt (www.udms.net). 
Voorafgaande aan het symposium wordt er ook een ‘Nederlandse’ dag georganiseerd 
waarvoor u ook van harte uitgenodigd bent. Voor detailinformatie betreffende de 
INSPIRE cursus zie www.gdmc.nl onder events.

Vario-scale project goedgekeurd door STW
In het Open Technology Programma van Techhnologiestichting STW is het project-

voorstel Vario-scale geo-information goedgekeurd. Dit betekent dat de sectie vier jaar een 
promovendus en drie jaar een postdoc kan aantrekken om dit onderzoek uit te voeren. 
STW financiert “excellent technisch-wetenschappelijk onderzoek”. De STW-bijdrage 
bedraagt 396 KEuro en in natura wordt bijgedragen door 1Spatial en ESRI gezamenlijk 
met een bedrag van 110 KEuro. Dit onderzoek sluit naadloos aan bij het eerder door 
NWO goedgekeurde Vidi voorstel ‘5D geo-information’ van Jantien Stoter. Voor verdere 
informatie zie www.gdmc.nl.

Voortgaande samenwerking met Geonovum 
Verheugend is verder het nieuws dat, na positieve evaluatie van de eerste drie jaar 

samenwerking Geonovum-TU Delft, is besloten deze voort te zetten voor opnieuw een 
periode van drie jaar om samen verder te werken aan het realiseren van de Geo-Informa-
tie Infrastructuur. Hieraan zal wederom een actieve bijdrage worden geleverd door Basti-
aan van Loenen, Jantien Stoter en Wilko Quak.
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De tweede groep heeft een databank voor de geogegevens van het Climate City Campus-
project van de TU Delft (http://ccc.tudelft.nl) gebouwd, met als doel de campus te etaleren 
als multidisciplinair milieuonderzoekcentrum. Tot slot heeft de derde groep een webgeba-
seerde applicatie ontwikkeld die het ons mogelijk maakt ‘edge-matching’ van GIS datasets op 
een innovatieve manier uit te voeren. 

Gedetailleerde informatie over de uitgevoerde projecten is te vinden op http://3dve.tudelft.nl/
results2010. Het is ook mogelijk zelf de gebouwde applicaties te testen! 
De minor 3D Virtual Earth zal in 2011 opnieuw aangeboden worden. Voor meer informatie 
zie: http://3dve.tudelft.nl


