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3D Webviewer en download tool voor 
AHN2 beschikbaar

Als onderdeel van het “Massive Point Clouds for eSciences”-project (http://pointclouds.nl) hebben  we de 
krachten gebundeld van webgl, potree, LAZ (LAStools) en enkele nieuwe tools om een gratis en open 3D-
webbrowser puntenwolkenvisualisatie van heel Nederland in het web te creëren: http://ahn2.pointclouds.nl. 
Op dit moment werkt het op Firefox en Google Chrome in alle besturingssystemen, maar om echt plezier te 

te gebruiken. Mocht een dergelijk systeem niet beschikbaar zijn, dan is het goed de instellingen van de 3D-
webbrowser te gebruiken waarmee het aantal punten kan worden verkleind.

In aanvulling op de 3D-puntenwolkenvisualisatie 
is er ook een download  tool die gebruik maakt van 
het compacte LAZ-formaat, waardoor het mogelijk 
is je favoriete deel van het land te downloaden. 
Verder zijn er een 2D-overzichtskaart waarmee 

kleurenscala, een zoekbalk en meettools. De nieuwe 
code is gratis en open source en beschikbaar in 
github.

Vooraankondiging NCG Studiedag

Op 8 december a.s. organiseert de NCG van 10.00 tot 17.00 uur de Engelstalige stu-
diedag “Management of massive point cloud data: wet and dry (2)”, als vervolg op de 
eerdere studiedag met dezelfde naam, 6 jaar geleden: 26 november 2009 (http://www.
ncgeo.nl en dan studiedagen – overzicht). De studiedag wordt georganiseerd in samen-
werking de Oracle Gebruikersclub Holland (OGh) en de Technische Universiteit Delft. 
Als gastvrouw treedt de Sectie GIS-technologie op. Deze activiteit vindt plaats bij de 
Faculteit Bouwkunde, Berlagezaal 1 & 2, Julianalaan 134 te Delft. 

Deze studiedag markeert tevens de afronding van het succesvolle “Massive Point 
Clouds for eSciences”-project.

Gedetailleerde informatie (over het programma en de aanmeldingsprocedure) is te 
vinden op http://www.ncgeo.nl en dan studiedagen – agenda).

Met in deze editie

3D Webviewer AHN2, NCG Studiedag “Management 
of massive point cloud data: wet and dry (2)”, World 
Cadastre Summit, LADM proefproject in Colombia en 
Wettelijke evaluatie Kadaster.
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Van 20 t/m 24 april 
2015 vond in Istan-
bul de eerste “World 
Cadastre Summit 
(WCS)” en tentoon-
stelling plaats. De 
Turkse Minister van 
Milieu en Verstede-

initieerde dit grootste 
Kadasterevenement 
ooit en nam actief 

deel aan het congres. De belangstelling was zo overweldigend 
dat na 3200 inschrijvingen uit 90 landen – zowel ontwikkelde 
als ontwikkelingslanden  – de inschrijving ten gevolge van ca-
paciteitsgebrek twee weken van tevoren gesloten moest worden.
Meer dan 150 sprekers benadrukten het essentiële belang 
van kadasters en landadministratie. Trends die herhaaldelijk 

(meest geschikte benadering), het belang van standaardisatie 
(vooral ISO 19152 en Land Administration Domain Model), het 
verband tussen kadasters en waardebepaling, opname van een 
mariene kadaster, verbeterde gegevensverwerving (landmeten, 
GNSS, fotogrammetrie, remote sensing) en uitbreiding tot een 
3D-kadaster. Voor wat betreft het laatstgenoemde onderwerp 
waren er 20 presentaties. Vanuit Nederland waren er zelfs 
twee keynote-presentaties door respectievelijk Kees de Zeeuw 
van Kadaster International en Peter van Oosterom van de TU 
Delft. Zelfs goed functionerende kadasters in ontwikkelde lan-
den kunnen door de toenemende eisen en de voortschrijdende 
technologie niet achterover leunen, zo werd op het congres dui-
delijk. Het feit dat 21 ministers hun visie gaven onderstreept 
nogmaals het belang van kadasters en landadministratie.
Het grote aantal deelnemende studenten maakte duidelijk dat 
zich een nieuwe generatie kadastrale professionals aankondigt 
en geeft vertrouwen in de toekomst. 
De proceedings en presentaties zijn online beschikbaar 
(http://wcadastre.org/page/52-en-proceedings). 

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.

Opdracht Wettelijke evaluatie 
Kadaster

Elke vijf jaar informeert het Ministerie van IenM de Eerste 
en Tweede Kamer over het functioneren van het Kadaster 
conform de wettelijke evaluatie Kadaster. Het Kennis-
centrum Open Data ondersteunt dit jaar voor een periode 
van zes maanden Andersson Elffers Felix Organisatie en 
Informatica Adviseurs die met de voorbereiding van deze 
ministeriële taak zijn belast. De werkzaamheden van het 
Kenniscentrum bestaan onder meer uit het becommentar-
iëren van conceptdocumenten en het fungeren als klank-
bord voor de uitkomsten van het onderzoek. 

De internationale stan-
daard ISO 19152:2012 
Land Administration 
Domain Model (LADM) 
wordt steeds meer 
toegepast. Zo ook in 
een Kadasterprak-
tijkproef in Colombia. 
Onder leiding van de 
Kadaster International 

is een prototype ontwikkeld met behulp van de Universiteit 
Twente/ITC, Esri, Trimble en de TU Delft. Het prototype be-

inwinnen van grenzen volgens het Colombian LADM country 

Eind mei/begin juni 2015 is het prototype met succes in Colom-
bia getest door een team van experts uit Nederland (Mathilde 
Molendijk, Chrit Lemmen en Javier Morales) en Colombia 

eenvoudige manier konden de percelen worden ingewonnen. 
De bijdrage van de TU Delft (vertegenwoordigd door Peter van 
Oosterom), bestond uit het adviseren bij het concept Colom-

proefproject is aangetoond dat deze kosteneffectieve oplossing 
heel goed werkt. De ervaringen uit het proefproject worden ge-
bruikt voor de verdere ontwikkeling in Colombia, maar hebben 
ook de aandacht getrokken van de internationale gemeenschap 
(UN-GGIM, FIG) met het oog op toepassing in andere landen.

“Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst”.

LADM-proefproject in Colombia

”Let’s Cadastre our World”

      


