
Grote puntenwolken-
project op koers

In de nieuwsbrief van maart 2013 is het “Grote pun-
tenwolken voor eSciences” project geïntroduceerd. 
Het project loopt nu ongeveer een jaar en steeds 
meer resultaten worden zichtbaar. Het eerste jaar 
zijn de inspanningen vooral gericht op een onder-
zoek naar gebruikerswensen en een verkenning van 
de ondersteuning van puntenwolken in Data Base 
Management Systemen.

Door middel van interviews en enquêtes zijn (poten-
tiële) gebruikers van puntenwolken uit de academi-
sche wereld, het bedrijfsleven en vanuit de hoek van 
de databeheerders, ondervraagd. Er is gevraagd 
naar het huidige gebruik, en wensen ten aanzien 
van selecties, berekeningen en analyses met punten-
wolken. Ook bijvoorbeeld de toegang tot de data, 
visualisaties en te ondersteunen data formats en co-
ordinaatsystemen zijn aan de orde gekomen. Uit de 
resultaten blijkt dat het gebruik van puntenwolken, in 
Nederland bijvoorbeeld AHN1 en AHN2, nog relatief 
gering is en dat veel gebruikers zich beperken tot 
het gebruik van de data in raster formaat. Voor een 
deel omdat het aansluit bij de tot nu toe gebruikte 
manier van werken, voor een deel ook omdat men 
het hanteren van puntenwolken als moeilijk ervaart. 
Precies dit laatste is waar het puntenwolkenproject 
verbetering in wil brengen. Het beschikbaar komen 
van AHN als open data in maart 2014 zal het gebruik 
van dit type data zeker stimuleren. Het volledige rap-
port over de gebruikerswensen is op de website van 
het project te vinden: http://pointclouds.nl.

Puntenwolken worden vaak geleverd als een verza-

Relatief recent is de ondersteuning van punten-
wolken in voor de geo-wereld belangrijke DBMS’en 
als PostgreSQL/PostGIS en Oracle. In het project 
worden de databaseoplossingen voor puntenwol-

-
singen. Ook MonetDB, een ander type DBMS dan 
de eerder genoemde systemen, is recentelijk bij de 
vergelijking betrokken. Als eerste is een eenvoudige 
benchmark opgezet, gericht op selecties (te vinden 
op de projectwebsite). Opvolgende benchmarks 
worden met steeds grotere puntenwolken uitge-
voerd. In een later stadium zullen daar ook meer 
functionaliteit, berekeningen en analyses, aan wor-
den toegevoegd. Initiële resultaten laten zien dat 
er behoorlijke verschillen bestaan tussen de diverse 
oplossingen. Eenmaal geladen in een database 
werkt het opvragen van gegevens goed, maar in 
sommige gevallen is het aanmaken van de punten-
wolk vooralsnog een knelpunt. Aan de database 
ondersteuning van puntenwolken moet nog veel 

verdere verwerking kan fungeren. 

Met in deze editie

Grote puntenwolkenproject op koers, Project Big data in het geo 
domein gehonoreerd en Welkom voor onze gasten uit Tsjechië.
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Big data analyse in het 
geo domein

Het door Martin Kersten – hoofdaanvrager (CWI) 
en de co-aanvragers Henk Scholten (SPINlab), Sisi 
Zlatanova (TU Delft) en Milena Ivanova (NLeSC) in 
het kader van het Strategic Partnership Programma 
(NL eScience Center) ingediende projectvoorstel ‘Big 
data analyse in het geo domein’ is recentelijk goed-
gekeurd.

Een diepgaande en gedegen software infrastructuur 
voor big data analyse is een sleutelcomponent om 
tred te houden met het zeer concurrerende gebied 
van de eScience. Veel wetenschappelijke domeinen 
moeten big data verzamelingen - met rijke ruimtelijke 
karakteristieken - beheren en analyseren. Hiertoe be-
horen ook grote 3D puntenwolken, die met moderne 
laserinstrumenten zijn ingewonnen en die in toene-
mende mate aan populariteit winnen bij stedelijke 
modellering, aardwetenschappen en digitale object-
preservering op het terrein van geschiedenis en kunst. 

Tijdens het laatste decennium zijn veel Data Base 
Management Systemen met succes uitgebreid met de 
ondersteuning van ruimtelijke toepassingen. Echter de 

omvangrijk volume worden niet goed beheerd door 
de standaard ruimtelijke datatypen. Nieuwe ruimtelijke 
datatypen worden ontwikkeld, maar staan nog in de 
kinderschoenen en bieden beperkte functionaliteit.

In dit project willen we de kolomgebaseerde analy-
tische database MonetDB uitbreiden met opslag- en 
indexeringstechnieken voor 3D puntenwolken en 3D 
volumetrische pixels (voxels) en kenmerken, waarmee 
voorzien wordt in functionele primitieven voor het bou-

project maakt gebruik van de stedelijke modellering 
van de haven van Rotterdam als proof-of-concept 
toepassing.
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Onze gasten uit Tsjechië

Karel & Pavel genieten van een vroege Nederlandse lente

de Sectie Geomatics, Afdeling Wiskunde van de Universiteit 

Systemen (GIS’en), ruimtelijke analyse en modellering van 
3D en 4D gegevensstructuren. Verder werkt hij in het kader 
van Europese projecten (o.a. Plan4All & Open TransportNet-
work) aan gegevensmodellen. Hij levert een bijdrage aan 
het project GEPAM op het gebied van gegevensstructuren 
voor gebouwen behorend tot het cultureel erfgoed. Hij is 
actief op het gebied van Global Navigation Satellite Sys-
tems (GNSS’en) en participeert sinds 2004 in de ontwikkeling 
van referentiestation netwerken van Tsjechië. Hij heeft 13 
jaar ervaring in lesgeven en de begeleiding van afstudeer-
projecten. Verder heeft hij kennis van geo-ruimtelijke web 
toepassingen conform de OGC standaarden.

Pavel Hájek is junior onderzoeker en PhD student bij de 
Sectie Geomatics, Afdeling Wiskunde van de Universiteit van 
West Bohemia. Hij concentreert zich op 3D modellering, 3D 

Hij is betrokken bij het grensoverschrijdende project “Memo-
rial Landscapes, Dresden and Terezín as places to remember 
the Shoah”, waar hij verantwoordelijk is voor 3D modellering 

-
catieve evenementen voor middelbare scholieren en de 
promotie van Geomatics bij het grote publiek.
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