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UDMS viert haar 40-jarig 
bestaan in Delft

Dit jaar bestaat UDMS 40 jaar en dit wordt 
gevierd in Nederland. Van de 28 symposia 
is Nederland vijf keer gastland geweest  
(1979, 1985, 1995, 2000 en nu dus 2011). 
Behalve het jubileum van UDMS, dus ook 
een lustrum voor Nederland.

Bij UDMS, de Urban Data Management 
Society, staan nieuwe methoden, nieuwe 
technologieën en het delen van praktijk-
ervaringen op het gebied van stedelijk 
gegevensmanagement centraal. Naast 
stedelijke toepassingen wordt ook ruim 
aandacht besteed aan regionale en lande-
lijke ontwikkelingen.

Het 28ste Urban Data Management 
Symposium wordt gehouden van 28 t/m 
30 september 2001 (Aula, TU Delft).
Tijdens het symposium worden drie
keynote presentaties gegeven:
- Keynote Dilemmas of Urban Simulation 
Questions of Scale, Data, Model Design, 
Theory, & Prediction
M. Batty, Bartlett Professor of Planning, 
UCL, Director, CASA:
- Keynote Rotterdam 3D and Open Data
L. Smit, Manager Geo-Information 
Department, City of Rotterdam
- Keynote Energy Efficient Cities  
simulating energy demand and energy 
production using 3D city models
Ursula Eicker, Hochschule für Technik 
Stuttgart, University of Applied Sciences, 
Germany, Head of zafh.net  

Gedurende de sessies komen de volgende 
onderwerpen aan bod:
1. 3D modelling and applications
2. Data management for local governments
3. Environmental monitoring and assessment
4. Remote sensing for urban applications
5. Dynamic municipal applications
6. Data and generalization

Voorafgaand aan het symposium wordt 
op 27 september van 13.30 tot 17.30 uur 
‘The great UDMS City GML workshop’ 
georganiseerd.

Voor verdere informatie zie www.udms.net

Derde kwartaal 2011

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

Next Generation Infrastructures projecten toegekend

In het kader van het programma Next Generations Infrastructures zijn twee projecten 
toegekend, te weten NG Infra-Alliander ‘Open data and beyond’ en NG Infra-Port of 
Rotterdam Maasvlakte2 ‘3D Data Spatial Infrastructures’.

‘Open data and beyond’
Dit project moet worden gezien als een oriëntatieronde ter voorbereiding van de uitvoe-
ring van de doelstellingen geformuleerd in het projectvoorstel ‘Open data and beyond: 
Discovery of future data and information products, and their impact on society and data 
providers’. Het project richt zich primair op huidige Open Data initiatieven en de wijze 
waarop Alliander duurzaam gebruik kan maken c.q. voortbouwen op de bestaande Open 
Data initiatieven. Het onderzoek in deze fase bestaat uit:
I.     Een desk research met een quick scan van lopende Open Data initiatieven in 
Nederland en daarbuiten. Hierbij zal een omgevingsanalyse worden uitgevoerd, alsmede 
worden gekeken naar de kansen van deze initiatieven.
II.    Op basis van de behoeften van Alliander (partners) wordt uit (I) een verdere selectie 
van ongeveer vijf Open Data initiatieven gemaakt die het beste aansluiten bij deze 
behoeften.
III.  In een workshop zullen de vijf geselecteerde Open Data initiatieven worden uit-
genodigd te presenteren, en de overige geïdentificeerde Open Data initiatieven worden 
uitgenodigd om deel te nemen. Hierdoor wordt bijgedragen aan de community building 
aan de aanbieders- en vraagzijde van open data.
IV.   Vervolgens zullen de geselecteerde vijf Open Data initiatieven nader worden onder-
zocht op monitorings- organisatorische, technische en juridische aspecten. 
V.    Ten slotte zal er een slotworkshop worden georganiseerd om tot een herzien plan 
van aanpak voor het vervolgtraject te komen.
Het consortium bestaat uit: Alliander, TU Delft en Wageningen UR. Bij TU Delft be-
treft dit de Faculteit TBM en het Onderzoeksinstituut OTB (de secties GiGb en GIST, 
waarbij de eerste de penvoerder is met Bastiaan van Loenen als projectleider).

NG Infra-Port of Rotterdam Maasvlakte2 ‘3D Data Spatial Infrastructures’
Het doel van dit project, dat januari 2012 van start gaat, is het opzetten van een ge-
schikte 3D ruimtelijke infrastructuur voor het informatiemanagement dat de huidige 
en toekomstige activiteiten van het Havenbedrijf Rotterdam kan ondersteunen vooral 
voor wat betreft de uitbreiding van de haven met Maasvlakte2. Methoden voor integratie 
van verschillende data, GIS en BIM, boven en onder de grond/het water zullen worden 
onderzocht. Er wordt een nieuwe, geïntegreerde 3D ruimtelijke datamanagementstruc-
tuur ontwikkeld, die het gebruik van gegevens uit bestaande heterogene systemen van de 
deelnemende HbR afdelingen en andere organisaties faciliteert. De structuur richt zich 
sterk op de derde dimensie. 
Onderzocht worden nieuwe manieren van toegankelijkheid en visualisatie van gegevens, 
zoals HTML5, WebGL en Layar. Aandacht wordt besteed aan:
I.     Ontwikkeling en integratie van informatiemodellen.
II.    Service georiënteerde architecturen voor gedistribueerde informatie infrastructuren.
III.  Visualisatie van ruimtelijke informatie en dashboard interfaces.
IV.   Use cases: 1. Kademuren; 2. Kabels & leidingen.
Het project bestaat uit drie fasen: 1) Onderzoek naar technologie en gebruikers; 2) Ont-
wikkeling prototype; 3) Voorbereiding van testen en experimenten.

Het consortium bestaat uit: TU Delft, TU Eindhoven, Havenbedrijf Rotterdam en Ge-
meentewerken Rotterdam. Bij TU Delft betreft dit het Onderzoeksinstituut OTB, sectie 
GISt met Sisi Zlatanova als projectleider.

Vlak voor de zomer zijn twee door NWO-STW gehonoreerde onderzoeken van start gegaan: het 5D Vidi onder-
zoek en het onderzoek ‘vario-scale geo-information’ gesubsidieerd vanuit het Open Technology Programma (OTP). 

De onderwerpen van beide onderzoeken versterken elkaar en daarom is besloten deze geïntegreerd uit te voeren. 
STW ondersteunt deze koppeling waardoor het mogelijk is meerdere expertisen complementair aan elkaar in te zetten 
op beide onderzoeken, in totaal 3 PhD’s, 2 postdocs alsook 1 FTE onderzoekstijd uitgevoerd door vaste TUD mede-
werkers voor de looptijd van 5 jaar. Deze laatsten zijn Jantien Stoter, Hugo Ledoux en Peter van Oosterom. Inmiddels 
zijn 1 PhD en 1 postdoc van start gegaan. 

Vidi 5D data modellering
Met de persoonsgebonden Vidi-subsidie financiert NWO excellente mid-career onderzoekers om met een subsidie 

van 800.000 Euro in 5 jaar tijd een eigen vernieuwende onderzoekslijn te ontwikkelen. Het onderzoek 5D model-
lering van Jantien Stoter richt zich op het integreren van 3D, temporele en schaalaspecten van geo-informatie in één 
datastructuur met als doel efficiënte en consistente opslag, beheer en gebruik van geo-informatie. 

Per 1 juni is Gustavo Adolfo Ken Arroyo Ohori als PhD begonnen (in december 2010 cum laude afgestudeerd als 
MSc student Geomatics in Delft). Ken’s onderzoek richt zich op het ontwikkelen van een n-D datastructuur voor 5D 
geo-informatie, voortbouwend op bestaande n-D wiskundige theorieën. Hierbij zal Ken ook operaties ontwikkelen 
om deze data te bewerken en bevragen. 

Door de 0.5 FTE aanstelling van Jantien bij het Kadaster kunnen de behaalde wetenschappelijke resultaten op het 
gebied van 3D, multi-schaal (automatische generalisatie) en spatiotemporele aspecten getoetst worden op haalbaarheid 
en impact. Dit levert weer nieuwe onderzoeksvragen op voor het onderzoek in Delft. 

OTP project Vario-scale geo-information
Martijn Meijers houdt zich als postdoc bezig met het opti-

maal omgaan met schaalaspecten van geo-informatie. Dit is 
het onderwerp van het OTP project vario-scale en één van 
de dimensies van het 5D datamodel van de Vidi. Martijn zal 
later dit jaar ook promoveren op dit onderwerp en er zijn al 
mooie resultaten bereikt. Maar er liggen nog veel open vra-
gen.

Er zijn al gebruiksinterfaces die het gevoel van een variabele 
kaartschaal oproepen via een vorm van geleidelijk zoomen. 
Denk aan Google Maps. Dit is echter een illusie; de oplossing 
achter de schermen is gebaseerd op een aantal redundante en 
onafhankelijk opgeslagen representaties. Daarom proberen wij 

met ons onderzoek een “paradigmaverschuiving te realiseren richting een minimaal redundante, dynamische variabele 
schaal geo-informatie datastructuur, met ondersteuning voor representaties op een willekeurige kaartschaal voor ver-
schillende gebruikerscontexten”. 

We zullen hiervoor bestaande oplossingen onderzoeken, nieuwe oplossingen ontwerpen en deze vervolgens testen 
met prototypen. Voor de eindgebruikers zal dit betekenen dat inconsistenties tot het verleden behoren omdat alle 
representaties uit één datastructuur worden afgeleid.

Twee door STW-NWO gehonoreerde onderzoeken van start!

Ruimte-schaal kubus, waarin het resultaat van een 
generalisatieproces wordt opgeslagen.
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