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Programma NCG-seminar Point Clouds
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De NCG-commissie Ruimtelijke Basisbestanden (RB) 
organiseert op 27 maart 2020 het seminar Point Clouds 
bij de Universiteit Twente (gebouw De Waaier). Het 
voorlopige programma ziet er als volgt uit:

 0 :00 ankomst ko e
  0 : 0 Pierre lliez ( NR )  Robust shape reconstruc-
tion rom point clouds

  0 : 0 Robert o te (CG )  rom the pointless algo- 
rithm to ndoorG  point clouds deliver ast  
methods or indoor mapping and navigation networks

  0: 0 Uwe tilla (TU )  Change detection o  urban 
objects using D point clouds

  0: 0 Pauze
  0: 0 arkus ch tz (TUW)  Continuous and Pro-
gressive Point Cloud Rendering ethods

  : 0 es s Balado r as (TUD U igo)  athematical 
morpholog  in point clouds to detect horizontal sur a-
ces in indoor environments

  : 0 lorent Pou  (U iege)  utomatic e traction 
and management o  semantics within point cloud data

  : 0 inde seminar

Na a oop van het seminar kunnen de deelnemers op 
dezel de locatie een lunch nuttigen (op eigen kosten) en 
daarna de verdediging bijwonen van het proe schri t 
over ndoor D Reconstruction o  Buildings rom 
Point Clouds  van ha an Nikoohemat (promotoren 
George osselman en ander ude lberink). Deel-
name aan het NCG-seminar is gratis  maar aanmelden 
is wel verplicht (naam en organisatie mailen naar 
s.j.oudeelberink@utwente.nl).

Succesvolle afronding Geonatura-project 

Na ruim twee jaar intensie  samenwerken met de 
universiteiten van Glasgow lorence en issabon is 
begin 2020 het rasmus  Geonatura-project a geslo-
ten. Binnen het project is een openonderwijsplat orm 
ontwikkeld voor sociale en milieutoepassingen van de 
geomatica. n totaal hebben 0 studenten  waarvan 
0 van de TU Del t  deelgenomen aan het blended 

learning’-onderwijsprogramma: één week contacton-
derwijs gevolgd door twee maanden a standsonderwijs. 
Het a standsonderwijs is vormgegeven in zogenaamde 

C’s ( assive pen nline Courses). De TU Del t 
hee t twee C’s ontwikkeld  respectievelijk op het 
gebied van landadministratie en nD-modellering met 
behulp van puntenwolken. an de C’s hebben nog 
eens duizenden studenten vanuit de gehele wereld deel-

genomen. Het videomateriaal van de TU Del t C’s 
is te vinden op gdmc.nl education.

Pointcloud-interpretatie van de werkelijkheid.

an de studie in issabon.
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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.

FIG Working Week 2020 
 

an 0 tot  mei wordt in de R  
msterdam de G ( nternational e-

deration o  urve ors) Working Week 
2020 georganiseerd  een enerverende 
weeklange con erentie die de inter-
nationale gemeenschap van land-
meetkundigen en ruimtelijke pro es-
sionals samenbrengt om belangrijke 
uitdagingen binnen het vakgebied 
met elkaar te bespreken. Het thema 
dit jaar is mart urve ors or and 
and Water anagement’. r is een in-

drukwekkende serie keynote sprekers 
aangetrokken: ack Dangermond  

isi latanova  rank Tierol  Nick 
van de Giesen  Gordana akovljovic  

mmanuel Nkurunziza en anet 
deme. p dit moment wordt er hard 

gewerkt aan het samenstellen van het 
technische programma  waarbij de 0 
commissies van de G een belang-
rijke taak hebben.
Daarnaast worden voora gaand aan 
de G Working Week een aantal eve-

nementen georganiseerd waarvan de 
e G oung urveyors Con erence 

op  en 0 mei bij de rije Universiteit 
msterdam van harte wordt aanbe-

volen bij de jongere collega’s. anuit 
de TU Del t zijn nna hnaidman en 

tychia alogianni bij de organisatie 
betrokken.

eer in ormatie over de G Working 
Week is te vinden op https: www. g.
net g2020.

Recordaantal afgestudeerden

n 20  is een recordaantal van 2  c Geomatics c G -
studenten a gestudeerd onder begeleiding van één o  meerdere 
G -technologiedocenten. n een ink aantal gevallen is naar 
aanleiding van het a studeeronderzoek ook een wetenschap-
pelijke publicatie opgeleverd. lle scripties en andere publicaties 
zijn te vinden op gdmc.nl publications. 
De Geomatics-studenten en hun onderzoek:

  Niek Bebelaar  Correction odel or Particulate atter ea-
surements with a ow-Cost ensor Network in Rotterdam
  anny Bot   graph-matching approach to indoor localization: 
Using a mobile device and a re erence B
  Giorgos Dimopoulos  rom static to dynamic visualization o  
the sea sur ace height on a web G  application
  eylin Herrera Herrera  andslide Detection using Random 

orest Classi er
  Pim laassen  Using neural networks to model the behavior in 
vessel trajectories
  Cathelijne leijwegt  stablishing an object identi cation me-
thod based on the description o  the neighbouring elements
  ippe van der aaden  ario-scale visualization o  the HN2 
point cloud
  Roeland Willem rik eulmeester  B  egal: Proposal or 
de ning legal spaces or apartment rights in the Dutch cadas-
tre using the C data model
  oanna icha  Design and valuate the GC Web ervices 

rchitecture o  a Geohazard analysis tool
  elika ajadian  patial and Temporal nalysis o  Road De or-
mation based on Remote ensing and ubsur ace ploration
  vangelos Theocharous  How to solve spatial problems using 
linked-data: the case o  planning a shopping center in Del t
  Dimitris enakis  Placement optimization o  Positioning No-
des: a imizing the distinction o  ndoor ones

De G -studenten en hun onderzoek:
  Derek van Bochove  The combination o  obile aser can-
ning and irborne aser canning point cloud data at the 
municipality o  Rotterdam
  annick Brangers  Project - ocate: Using location-allocation 
modelling to optimise human resources in retail environments
  lorieke Drenth  nvolving third parties in the development o  
the Digitaal telsel mgevingswet
  imon Groen  Running the Tracks - Conte tual n uence 

odeling
  esse Gruijters  Weather conditions and route choice o  cyclists 
  oep elderman  The e ect o  the built environment on bicycle 
use as travel mode 
  aurens ik   study into the e ects o  assisted and autono-
mous vehicles on stop-and-go waves at on-ramps
  ander van der lei  The Role o  Geospatial Technologies in 
Building marter Cities
  Guillermo art n iménez  Towards open geo-in ormation  
science  ssessing academic user involvement in portal deve-
lopment and its e ect on their usage and perceived satis action
  ai eijning  ssessing the impact o  bicycle in rastructure on 
cyclists’ route choice in the Dutch province o  Noord-Brabant
  nge van den eiracker  ploring D unctionalities:  

 research into so tware that support the spatial analysis and 
visualisation o  D subsur ace data
  oin collard  n valuation odel or G  s migrating to 
GeoCloud ervices
  ieuwe rend isser  Built environment and cycling speed: 

nvestigating built environment in uences on cycling speed in 
the Netherlands

llemaal van harte ge eliciteerd


