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Onderzoeksprogramma SPOW van start

De TU Delft (Kenniscentrum Open Data) en Tilburg University zijn samen met elf partners uit het bedrijfs-
leven en de publieke sector gestart met het onderzoeksprogramma Safeguarding data Protection in an Open 
data World (SPOW), een van de projecten van het Maps4Society-programma. SPOW gaat op zoek naar de 
balans tussen privacy en het beschikbaar stellen van open overheidsdata op het terrein van transport, ener-

Het EU-opendatabeleid is gericht op het stimuleren van hergebruik van door de overheid verzamelde 
data, waaronder veel data met een ruimtelijke component. Het sterk groeiend aantal open databestanden, 
geavanceerde analysetechnieken en krachtiger computers vergroten in snel tempo de kans dat open data 
privacygevoelige gegevens worden. Gezien het belang van open data voor de ontwikkeling van smart cities 
moeten beschikbaarheid van open data en privacygaranties van personen in samenhang juridisch geregeld 
worden, ook onder zich snel ontwikkelende technologische verbeteringen. 

Nederlandse Commissie voor Geodesie (NCG). Doel van dit programma is het verbeteren van de nationale 
geo-informatie infrastructuur en de aansluiting op internationale ontwikkelingen.
Zie http://www.bk.tudelft.nl/spow

Even voorstellen

Sinds september 2015 is dr. Xuefeng Guan voor een jaar als onderzoeker 
te gast bij de sectie GIS-technologie. 
Xuefeng is verbonden aan het State Key Laboratory of Information 
Engineering in Surveying, Mapping and Remote Sensing (LIESMARS) 
van de Wuhan University. Hij behaalde zijn BSc (2002) en zijn MSc 
(2005) aan de China University of Geosciences (CUG). Na zijn afstude-
ren werkte hij voor twee jaar als projectmanager bij GeoStar, een van 
de vooraanstaande GIS-bedrijven in China. Vervolgens begon hij onder 
leiding van prof. Wu Huayi zijn promotieonderzoek aan de Wuhan 
University. Zijn onderzoek richtte zich op ‘high performance geocompu-
tation, spatiotemporal data management & agent-based modelling’. De 
onderzoeksresultaten zijn gepubliceerd in de tijdschriften Computer 
& Geosciences en Transaction in GIS. De laatste jaren was Xuefeng 
key researcher in het real-time GIS onderzoeksproject van de National 
Science Foundation of China. Tijdens zijn bezoek aan de TU Delft gaat 
hij werken aan parallel processing technieken voor puntenwolken met 
een accent op ‘nD point cloud generation & management’.

Met in deze editie

Onderzoeksprogramma SPOW van start, Even voor-
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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.

Op 8 december a.s. organiseert de NCG van 
10.00 tot 17.00 uur de Engelstalige studie-
dag Management of massive point cloud 
data: wet and dry (2). Een eerste studiedag  
over dit onderwerp vond plaats in 2009 

2009 (zie http://www.ncgeo.nl en dan studiedagen – over-
zicht). De studiedag wordt mede georganiseerd door de Oracle 

Gebruikersclub Holland (OGH) en de Technische Universiteit 
Delft en vindt plaats op de Faculteit Bouwkunde.
De studiedag markeert tevens de afronding van het succesvolle 
Massive Point Clouds for eSciences-onderzoeksproject.
Meer informatie over het programma en de aanmeldingspro-
cedure is te vinden op http://www.ncgeo.nl en dan studiedagen 
– agenda).

NCG Studiedag Management of massive point cloud 
data: wet and dry (2)

Geomatics nieuws

Delftse studenten 
bezoeken INTER-
GEO
Voor de derde maal 
bezochten de eer-
stejaars MSc Geo-
matics studenten 
van de Technische 
Universiteit Delft 

de INTERGEO beurs. Dit jaar was het in Stuttgart waar 
het internationale gezelschap gedurende twee dagen, onder 
leiding van Mathias Lemmens, kennis maakte met het brede 
spectrum van geomatics technologie, producten en diensten.

Gastlezing Ed Parsons
Op 28 september heeft Ed Parsons, georuimtelijke expert bij 
Google, een lezing (‘Solving the dead cat problem’) gegeven 
op de faculteit Bouwkunde van TU Delft, georganiseerd door 
GEOS , de studievereniging van Geomatics for the Built 

Environment (http://geostudelft.nl). Parsons vertelde over de 
relatie tussen georuimtelijke technologie en de toekomst van 
mobiele technologie.
De kwestie rondom de dode kat die van tevoren al nieuws-
gierigheid opwekte, is een metafoor voor de context die nodig 
is om een situatie te begrijpen. Als iemand aangeeft dat er 
ergens een dode kat ligt begrijp je pas de situatie als je meer 
informatie hebt. Dit geldt ook voor een bedrijf als Google. 
Google gebruikt de context om georuimtelijke informatie 
beter te kunnen weergeven.
Door het toevoegen van de context wordt geoinformatie als 
google maps ook steeds persoonlijker en kunnen producten 
ons leven steeds makkelijker maken. De andere kant van 
medaille, die ook ter sprake kwam, is dat privacy niet in het 
geding hoort te komen.
Kortom het toevoegen van context verrijkt de functionaliteit 
van mobiele technologie, maar we moeten blijven opletten wat 
er met onze persoonlijke informatie gebeurt. 
Zie ook: http://www.edparsons.com/

Een voorspoedig 2016 
gewenst, het jaar van de open puntenwolken!
Hoe langer je er naar kijkt, hoe meer je ziet en des te meer je er 
mee kunt.
Ontdek je eigen huis in3D onder de kerstboom op 
ahn2.pointclouds.nl
(Tip: type 4 cijfers van postcode en spring naar de juiste buurt).
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