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Het ’European Location Framework’ (ELF) project, twee nieuwe
gasten bij de sectie GIS-t en kort nieuws  

ELF-project van start  
gegaan

Per 1 maart is het ’European Location Framework’ 
(ELF) project van start gegaan, een groot EU-project 
met een consortium van 30 partijen, waaronder vanuit 
Nederland het Kadaster (Geonovum) en de TU Delft. 
Daarnaast doen er uit vele andere Europese landen 

kennisinstellingen mee. De looptijd van het project 
is drie jaar. De implementatie van ELF zal in drie 
fasen plaatsvinden en in elke fase zal er meer inhoud 

dekking, meer detail/grotere schaal en 
meer thematische inhoud). De ELF-

datasets en diensten:

 

-

 ELF Internationale grenzen voor ‘edge 
matching’

 
Nationaal)

 ELF Geolocator (namen, adressen en administratie)

Topo).
-

voor de ontwikkeling van open source geo-tools ter on-
dersteuning van: (1) datatransformatie/harmonisatie, 

matching (kaartgrenzen op elkaar laten aansluiten), 

Daarnaast heeft de sectie Geo-informatie en Grond-

vlak van het organiseren van duurzaam toegang en 

ELF faciliteert het creëren van innovatieve ‘value-

grensoverschrijdende en pan-Europese geo-informatie. 
Het ELF-platform zal zowel tijdens als na het project 

http://www.elfproject.eu/.
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Samenwerking met Zuid-Korea
-

wekt van onderzoekers en ontwikkelaars. De steden worden groter 
-

der. waardoor het moeilijker wordt om zich er te oriënteren. Deze 
-

installaties en leidingen, het snel lokaliseren van storingen en het 
evacueren van mensen in noodsituaties. 

van Zuid-Korea om onderzoek te verrichten naar indoor model-

van een hiërarchisch 3D indoor model waarmee het mogelijk moet 

verschillende vormen van verplaatsing (lopen, rijden, vliegen) en 

delen van kamers of door muren en plafonds), met en zonder 

maken. Het model wordt ontwikkeld in samenwerking met de 

Kadaster valt in de prijzen
-

Deze prijs werd toegekend omdat het Kadaster de productietijd 

door de invoering van een nieuwe productiemethode. Het team 

Kadaster ontwikkelde de zogeheten ‘automatische generalisatie’. 

-
-

-

Twee nieuwe gasten

nieuwe gasten. Kasia Gó d

Daarnaast is zij fulltime medewerkster van het Head 

stage van drie maanden en voert een promotieonder-
zoek uit naar 3D kadastrale modellering in Polen. De 

te maken en om hun juridische status op transparante 

voor Polen (2D/3D), het conceptuele model te transfor-

deze modellen te testen en te evalueren met echte data 

-
-

-
lijke kaartgeneralisatieservice voorzien kan worden van 
ondersteuning van een ‘smooth zoom’ functionaliteit.

-
-

de omgeving te realiseren. Hiermee moet het mogelijk 
zijn dat de representatie van geo-informatie niet alleen 

de gewenste details, maar dat er ook geantwoord kan 
worden op de gevraagde ‘smooth zoom’-operaties door 
aanvullende details te sturen.

 Lina (links) en Kasia zien het wel zitten bij de Sectie GIS-t.

OTB2013_GDMC-NB09=II.indd   2 26-08-13   16:25


