
Point Cloud Domain Working Group benoemt 
drie speerpunten op OCG TC

Tijdens de 99ste OGC 
TC heeft de Point 
Cloud DWG haar 
top-3-activiteiten voor 
de nabije toekomst be-
paald. De bijeenkomst 
vond plaats op 21 juni 
2016 bij UCD (Univer-
sity College Dublin) 
in Ierland. Als eerste 
presenteerde Stan 
Tillman (Intergraph) 
namens zijn mede-
voorzitters Jan Boehm 
(University College 
London) en Peter van 
Oosterom (TU Delft) 
de resultaten van de 
recent gehouden Point 
Cloud Survey over 
onder meer opslag, 
uitwisseling, omvang, 

toepassingen en gebruikte software voor point cloud data. In totaal zijn er bij de OGC 188 ingevulde 
enquêtes ontvangen van 175 verschillende organisaties. Deze zijn allemaal online beschikbaar via de (niet 

een grote variatie aan formats en tools waarneembaar is en dat er ondanks de al wel beschikbare de facto 

1. 
2. 
3. Interoperabele streaming van Point Cloud webservices.

OGC-website. Al met al een zeer vruchtbare bijeenkomst en het begin van echte standaardisatie op het 
gebied van point clouds.

Met in deze editie

OGC, Nieuwe medewerkers, GeoFort Geo Experience, 
Geomatics Synthese Project: Wi-Fi inzichtelijk, Nieuwe 
president ISPRS Commissie IV, Rapport KOD basis voor 
opendatavoorstel minister BZK en KOD participeert in 
Open Government MOOC

University College Dublin, gastheer van het 99ste Open Geospatial Consortium.
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Nieuwe medewerkers

Met ingang van 15 juli is Lucía 

de Sectie GIS-technologie voor 
een jaar komen versterken. Lucía 
is een postdoc van de ‘Applied 
Geotechnologies’-onderzoeks-
groep van de Universiteit van 

onderzoek is getiteld ‘Toeganke-
lijkheidsdiagnose en routeplan-
ning in de gebouwde omgeving 
op basis van puntenwolken’. Zij 
verkreeg haar doctorstitel in 

-
motieonderzoek werd haar de 
PhD-onderscheiding toegekend 
(één van de drie academische 

onderscheidingen die Spanje kent). Tijdens haar promotie-
onderzoek en daarna was zij gastonderzoeker bij het ITC, de 
Universiteit van Stuttgart en de University of the West of 

-
-

rie van Onderwijs ontvangen en meer dan 20 wetenschap-

‘COST Action TD1407-PTW.

juli gestart als nieuwe medewer-
ker van het Kenniscentrum Open 

Kenniscentrum Open Data heb-

Marie Curiebeurs toegekend ge-
kregen van € 165.000. Dit bedrag 
is beschikbaar voor een tweejarig 
onderzoek naar de impact van 
uiteenlopende governancemodel-
len voor het beschikbaar stellen 

gratis beschikbaar stellen van 
door de overheid verzamelde geo-

-
ter nog weinig inzicht in het effect van opendata-initiatieven, 
wat verdere implementatie van opendatabeleid beperkt.
In twee landen waar open data al in vergaande vorm 
beschikbaar zijn, maar daarbij een uiteenlopende aanpak 

-
berghe enkele casestudy’s uitvoeren. Daarbij zal hij nauw 
samenwerken met het ministerie van BZK en het Britse 
Open Data Institute (OID) in Londen. Met de resultaten 
zouden overheidsinstellingen de maatschappelijke voordelen 
van hun opendatabeleid moeten kunnen vergroten.

-

over open data en opendatabeleid op zijn naam staan. In 
2013 promoveerde hij op het onderwerp coördinatie binnen 

GeoFort Geo Experience

De TU Delft is een geweldige plek om te verblijven (zie 

-
dermuseum van de wereld”. We zijn dan ook trots op onze 

-

van geo-gerelateerde aanwijzingen, waarbij wij de werking 
van de Kinect hebben gedemonstreerd. Op deze zonovergo-
ten dag kon dat alleen in het donker van een bunker. 

Geheel van de wereld.
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op de TU Delft (en ook op andere onder-
wijs- en onderzoeksinstellingen wereldwijd) 

en password en je bent als student of mede-
werker met je smartphone of laptop (gratis!) 

gebouwen is er verbinding naar een bepaald 
access point. 

-
seerde (hashed) connectiviteitsdata per ac-
cess point en per tijdsinterval van 5 minuten 

een zeer rijke bron om het ruimtegebruik, de 
bezettingsgraad en de verplaatsingen tussen 
en binnen gebouwen in beeld te brengen. 

-
denten tijdens hun Synthese Project in 2016 
hebben gedaan. 

masse vlak voor het eerste college naar hun 
-

sen de verschillende faculteiten. Medewer-
kers hebben een ietwat ‘gespreider’ gedrag 

middags gebeurt er van alles op de campus 
wat niet direct te maken heeft met het vol-
gen van colleges. 

-

daarmee per uur de drukte in het centrum 
in Dordrecht in kaart gebracht. Dit alles 
(toepassing, privacy, kwaliteit) is beschreven 
in een viertal grondige rapporten. 

www.geomatics.tudelft.nl

Mate van verplaatsingen binnen de faculteit Bouwkunde tussen vleugels en etages.

Totaal aantal verplaatsingen naar de campus (blauw) en weer naar ‘huis’ (rood).

Gebruik van de faculteit Bouwkunde (op 22 april: BKBeats-festival tot diep in de 
nacht).

Geomatics Synthese Project: Wi-Fi inzichtelijk 
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Rapport Kenniscentrum Open Data basis voor open-
datavoorstel minister BZK

Kenniscentrum Open Data participeert in Open 
Government MOOC

Het onderzoeksrapport ‘Ontsluiten handelsregister met 
open data nader belicht’, opgesteld door het Ken-
niscentrum Open Data in opdracht van het ministerie 
van Economische Zaken, is op 4 juli door minister Kamp 
aangeboden aan de Tweede Kamer. Het rapport van 
het Kenniscentrum is een uitgebreide second opinion 
van het rapport van de Kamer van Koophandel ‘Verken-
ning naar de mogelijkheden om openbare gegevens 
uit het Handelsregister als open data beschikbaar te 
stellen’. Het rapport van het Kenniscentrum belicht een 
aantal aannames, vergelijkt een aantal varianten van 
opendata-aanbod en licht de aanpak van een aantal 
handelsregisters in andere landen toe.
Het kabinet is voorstander van open data. Mede op 
basis van de rapporten van de Kamer van Koophandel 
en van het Kenniscentrum wil de minister binnen een 

jaar invulling geven aan het meer drempelvrij aanbie-
den van informatie uit het Handelsregister. Aangezien 
de informatieproducten van de Kamer van Koophandel 
jaarlijks ongeveer € 50 miljoen aan omzet opleveren, 
vergt het aanbieden van deze data volgens de minister 
wel “primair een discussie hoe we het Handelsregister, 

-
cieren”. Op een later tijdstip kan volgens de brief van de 
minister aan de Tweede Kamer “een goed onderbouw-
de, meer fundamentele discussie worden gevoerd over 

-
ren en hoe open data en privacy zich tot elkaar zouden 
moeten verhouden”.
De second opinion is beschikbaar als pdf op de website 
van het Kenniscentrum Open Data.

In maart en april heeft de Massive Open Online Course (MOOC) ‘Open Government’ van de TU Delft-faculteit TBM 
circa 3500 geregistreerde deelnemers opgeleverd. 168 van hen hebben de cursus succesvol afgerond. Bastiaan van 
Loenen (Kenniscentrum Open Data) is een van de presentatoren. Hij spreekt over de juridische mogelijkheden en 
beperkingen van open data. Ook licht hij de Europese regelgeving toe waar de EU-landen hun nationale beleid aan 
dienen aan te passen. Diverse juridische kwesties rond data vrij beschikbaar stellen komen aan bod. De MOOC is te 
bekijken via https://online-learning.tudelft.nl.

September 2016

Redactie
Elfriede M. Fendel (015-278 4548, e.m.fendel@tudelft.nl) 
Dirk Dubbeling (06-28616398, d.j.dubbeling@tudelft.nl) 
www.gdmc.nl /// www.otb.tudelft.nl/opendata /// www.otb.tudelft.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.

Sisi Zlatanova benoemd tot president van Commissie IV 
van de ISPRS

-

2016 in Praag gehouden werd, is Sisi Zlatanova benoemd tot president 

de eerst verantwoordelijke voor deze commissie gedurende vier jaar tot 
-

voor de TU Delft is het een hele eer dat Sisi tot president benoemd is. 

Van links naar rechts: Fabio Remondino (Com. II), Jiang Jie  (Com. II), 
Stefan Hintz (Com. 1) , Sisi Zlatanova (Com. IV) en A. Senthi Kumar (Com. V).
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