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Nieuw onderzoeksprogramma gestart 

Onlangs is bij de afdeling OTB, onderdeel van de faculteit Bouwkunde van de TU Delft, het Onderzoeks-
programma Geo-information Technology & Governance van start gegaan. Dit programma onderzoekt hoe 
technologie- en beleidsaspecten van de ruimtelijke informatie infrastructuur – ook wel Spatial Data Infra-
structure (SDI of geoweb) genoemd – verder versterkt kunnen worden. Binnen het programma vallen ook 
het Geo-Database Management Center en het Kenniscentrum Open Data. Reden om de nieuwsbrief om te 
dopen in Nieuwsbrief Geo-information Technology & Governance en hierin verslag te doen van de activitei-
ten van beide kenniscentra. Het onderzoeksprogramma is te vinden op:
http://www.bk.tudelft.nl/onderzoek/onderzoeksprogrammas/geoinformation-technology-governance/

Hulp voor eerstehulpdiensten 

Op 9 juni 2015 heeft OTB-promovendus Zhiyong Wang zijn 

of moving obstacles’ succesvol verdedigd. Wang heeft een geïnte-
greerd navigatiesysteem ontwikkeld voor eerstehulpdiensten die 
bewegende obstakels zoals branden, rookwolken en overstromin-
gen moeten zien te vermijden. Een dergelijk systeem moet, ge-
bruikmakend van uit simulaties afgeleide voorspellingen over deze 
obstakels, in staat zijn de routeplanning te ondersteunen voor één 
of meerdere hulpverleners naar één of meerdere bestemmingen.
Het proefschrift is te vinden op: http://repository.tudelft.nl en op 
http://books.bk.tudelft.nl/

Chrit Lemmen benoemd tot erelid FIG

Lemmen van Kadaster Internationaal benoemd tot erelid van de FIG (Inter-
national Federation of Surveyors). Lemmen ontving deze prestigieuze onder-
scheiding uit handen van prof. Chryssy Potsiou, voorzitter FIG en is na prof. 
ir. Willem Baarda, prof. mr. ir. Jo Henssen en prof. ir. Paul van der Molen het 
vierde FIG-erelid. Lemmen promoveerde in 2012 aan de TU Delft (OTB-Sectie 
GIS-technologie) op het onderwerp Domeinmodel voor land administratie. 
Wij feliciteren Chrit van harte met deze benoeming. Sinds jaar en dag immers 
een gedreven ambassadeur van ons vakgebied.
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Onderwijs op maat voor 
Chinese geo-informatie-
specialisten

Op 16 april hebben 
prof. Peter Boelhouwer 
(afdelingsvoorzitter van 
het OTB) en dr. Wang 
Qian (National Admi-
nistration of Surveying, 
Mapping and Geoinfor-
mation – NASG gevestigd 
in Beijing) op de faculteit 
Bouwkunde een contract 

ondertekend voor een onderwijsprogramma op maat voor Chi-
nese medewerkers van het NASG. Het Kenniscentrum Open 
Data zal dit onderwijs gaan verzorgen. De komende paar jaar 
komen per half jaar drie tot vier medewerkers naar Neder-
land. Het gaat om onderwijs over Spatial Data Infrastructure 
(SDI) vanuit overheidsperspectief en om management van 
geo-informatie binnen organisaties. Met kennis over deze on-
derwerpen moet SDI in China verder ontwikkeld worden. De 

Geonovum-rapport: 
Grote behoefte aan 
duidelijke privacyregels

gegevens kan in toenemende mate informatie van particulieren 
blootleggen met schending van de privacy als gevolg. Wetten, 
afspraken en regels omtrent gebruik van deze data zijn bij velen 
onbekend of worden genegeerd. Privacyregels worden bovendien 
als onduidelijk en abstract ervaren, wat leidt tot onzekerheid 
over de juiste toepassing. Bovendien zijn het benutten van tech-
nische mogelijkheden en bescherming van persoonsgegevens 
twee werelden. Het gevolg is een voortdurende botsing tussen 
dataverzameling en datagebruik met privacy, wat optimaal 

Uit interviews met een aantal gemeenten, overheidsorganisa-
ties en bedrijven blijkt een veelheid aan pragmatische oplossin-
gen, deels gebaseerd op onvoldoende informatie en advies.
In het rapport ‘Privacy of zijn plaats’ – deels tot stand gekomen 
met input van het Kenniscentrum Open Data – concluderen 
de auteurs dat de twee werelden bij elkaar gebracht moeten 
worden door het scheppen van een dialoog, die leidt tot erken-
ning van wederzijdse belangen. “Om de dialoog te laten werken 
moet een onderscheid gemaakt worden tussen de uitvoering 
– die dringend verlegen zit om concrete oplossingen – en het 
meer principiële, strategische, ja bijna ethische niveau, die op 
nationaal niveau en in Brussel gevoerd moet worden.”
Het witboek ‘Privacy op zijn plaats. Tussen willen en weten en 

van Loenen, 2015) is beschikbaar als pdf op www.geonovum.nl

Deze rubriek bevat nieuws vanuit het TU Delft onderzoeksprogramma Geo-information technology and Governance inclusief 
het KOD (Kenniscentrum Open Data) en het GDMC (Geo-Database Management Center). Het onderzoeksprogramma wordt 
uitgevoerd door afdeling OTB.

IFIP 2015 in Delft 

Het eerstvolgende IFIP-congres (International Federa-
tion for Information Processing) on e-business, e-services 
en e-society zal plaatvinden op de TU Delft, op 13, 14 en 
15 oktober 2015. De grote hoeveelheid data en technologie 
houden geen gelijke tred meer en er is behoefte aan nieuwe 
instrumenten om deze gegevens te kunnen verwerken. 
Het thema is daarom ditmaal: Open and big data manage-
ment & innovation. Bastiaan van Loenen is dit jaar samen 
met Merijn Janssen en Jan Hidders (eveneens TU Delft) 
inhoudelijk verantwoordelijk voor het congres. Zie ook de 
agenda van de faculteit TBM: http://www.tbm.tudelft.nl/

Herhaling uitnodiging 40-jarig jubileum Elfriede M. 
Fendel aan de TU Delft

Datum/tijd: Donderdag 27 augustus 2015, 13:00-18:30 uur
Locatie: Berlagezalen 1 en 2, Faculteit Bouwkunde, 
TU Delft, Julianalaan 134, Delft

13:00 Inlooplunch
14:00 Begin voordrachten
15:30 Pauze

16:45 Aandenken 40-jarig jubileum Elfriede M. Fendel
17:00 Receptie

Agenda

      


