Geo-information Technology & Governance

Met in deze editie
Met in deze editie: Startbijeenkomst voor SPOWonderzoek, IenM-rapport ‘Wettelijke evaluatie
Kadaster’ afgerond, Puntenwolken in de schijnwerper,
Boek ‘Geo-information’ meest gedownload in 2014

Promotieonderzoek open data centraal onderwerp SPOW-bijeenkomst
Lorenzo Dalla Corte, PhD bij het Kenniscentrum Open
Data aan de TU Delft, is gestart met zijn onderzoek naar de
balans tussen privacy en het beschikbaar stellen van open
overheidsdata op het terrein van transport, energie en ge]RQGKHLGVSHFLÀHNLQKHWNDGHUYDQVPDUWFLWLHV2SHQGDWD
en privacygaranties van personen moeten juridisch geregeld
worden, ook onder zich snel ontwikkelende technologische
YHUEHWHULQJHQ
Het onderzoek maakt deel uit van het programma ‘Safeguarding data Protection in an Open data World’ (SPOW),
GDWYDOWRQGHU¶0DSV6RFLHW\·'HHOI632:SDUWQHUVXLWKHW
bedrijfsleven en de overheidssector hebben tijdens een startbijeenkomst rond het promotieonderzoek toegezegd input te
OHYHUHQLQGHYRUPYDQRYHUOHJHQ]RPRJHOLMNRRNFDVHVWXG\·VDDQWHOHYHUHQ7LMGHQVGHVWDUWELMHHQNRPVW
– onder leiding van Bastiaan van Loenen – hebben de partners uitvoerig
kunnen reageren op de invalshoeken van het onderzoek en op de voorlopige
RQGHU]RHNVYUDJHQ2RNKHEEHQ]LMGHSURPRYHQGXVWRHJH]HJGEHVFKLNEDDU
WH]LMQYRRULQKRXGHOLMNRYHUOHJRYHU]LMQRQGHU]RHN
Safeguarding Data Protection
in an Open Data World
=LHKWWSZZZENWXGHOIWQOVSRZ

spow

IenM-rapport Wettelijke evaluatie Kadaster
Het Kenniscentrum Open Data heeft meegewerkt aan het vijfjaarlijkse verslag over de doelmatigheid
HQGRHOWUHIIHQGKHLGYDQKHW.DGDVWHU$QGHUVVRQ(OIIHUV)HOL[ $() ZDVKRRIGDDQQHPHUYDQKHWRQGHU]RHNLQRSGUDFKWYDQKHWPLQLVWHULHYDQ,HQ08LWKHWRQGHU]RHNEOLMNWRQGHUPHHUGDWGRRUKHW.DGDVWHU
rechtszekerheid en geo-informatie op een professionele manier worden ingevuld en dat de dienstverlening
GHVNXQGLJREMHFWLHIQDXZNHXULJHQEHWURXZEDDULV'HNODQWJHULFKWKHLGLVWRHJHQRPHQ$IQHPHUV]LMQLQ
WRHQHPHQGHPDWHWHYUHGHQRYHUGHGLHQVWYHUOHQLQJ2RNVSDQWKHW.DGDVWHU]LFKLQRP]LMQPDDWVFKDSSHOLMNHUHOHYDQWLHWHYHUJURWHQ
+HW.HQQLVFHQWUXPKHHIWLQGLWRQGHU]RHNJHIXQJHHUGDOVNODQNERUG
+HWUDSSRUW¶:HUNHQDDQPDDWVFKDSSHOLMNHPHHUZDDUGHELQQHQGHFRQWH[WYDQHHQRSHQRYHUKHLG:HWWHOLMNHHYDOXDWLH.DGDVWHU·LVEHVFKLNEDDUYLDKWWSVZZZULMNVRYHUKHLGQOGRFXPHQWHQNDPHUVWXNken/2015/12/17/wettelijke-evaluatie-kadaster

Puntenwolken in de schijnwerper
Studiedag ‘Management of massive point cloud data: wet and dry’
Op 8 december 2015 organiseerde de NCG in samenwerking met de Oracle Gebruikersclub Holland (OGh), de Technische
Universiteit Delft en het Netherlands eScience Center (NLeSc) de studiedag ‘Management of massive point cloud data: wet
DQGGU\·'HEHODQJVWHOOLQJZDV]RJURRWGDWGHYRRUDDQPHOGLQJPRHVWZRUGHQJHVORWHQ8LWHLQGHOLMNQDPHQHU]R·QGHHOQHPHUVGHHO
8LWGHSUHVHQWDWLHVEOHHNKRHVWRUPDFKWLJGHRQWZLNNHOLQJHQURQGRPSXQWHQZRONJHJHYHQVGHDIJHORSHQMDUHQ]LMQJHZHHVW
'HSUHVHQWDWLHVZHUGHQDIJHZLVVHOGGRRUOHYHQGLJHGLVFXVVLHV]RZHOWLMGHQVGHVHVVLHVDOVJHGXUHQGHGHSDX]HV=RDOVXLWGH
OGC-presentatie bleek, hoort bij het volwassen worden van puntenwolkdata ook een bepaalde mate van standaardisatie om
LQGHWRHNRPVWHHQKRJHUHHIÀFLHQF\HQLQWHURSHUDELOLWHLWWHUHDOLVHUHQ$OVGXXU]DPHHUIHQLVYDQKHW03&SURMHFWZHUGGRRU
1/H6F)XJURHQGH78'HOIW2SHQ3RLQW&ORXG0DSJHODQFHHUGGHGRRUJURHLYDQGHKXLGLJH'ZHEYLHZHUWRRO
DKQSRLQWFORXGVQO PHWPHHUGDWD DQGHUHODQGHQWLMGUHHNVHQPHHUGHWDLODWWULEXWHQ HQPHHUIXQFWLRQDOLWHLW1DDVWGH
SUHVHQWDWLHVZDVHURRNNHQQLVWHKDOHQXLWGLYHUVHSRVWHUV
'H]HVWXGLHGDJPDUNHHUGHWHYHQVGHDIURQGLQJYDQKHW¶0DVVLYH3RLQW&ORXGVIRUH6FLHQFHV·03&SURMHFW$OOHUHVXOWDWHQYDQ
GLWSURMHFW]LMQWHYLQGHQRSKWWSSRLQWFORXGVQOZDDURQGHURRNGHVWXGLHGDJSUHVHQWDWLHVHQVDPHQYDWWLQJHQ RQGHU¶'RFXPHQWV·HQGDQ¶03&6HPLQDUGHF·· 2SGHZHEVLWHYDQGH2*KLVHHQ
uitgebreide impressie van de studiedag te vinden
KWWSVZZZRJKQODUWLNHODVS["LG  
+HWSURJUDPPDEHVWRQGJURIZHJXLWEORNNHQ,QKHWHHUVWHEORNODJGH
nadruk op verschillende puntenwolkinwintechnieken met presentaties van
5RJLHU%URHNPDQ +\GURJUDÀVFKH'LHQVW 1LHOV1LMKXLV &DULV :LOEHUW
%ULQN )XJUR HQ(GZDUG9HUEUHH 78'HOIW +HWWZHHGHEORNRPYDWWH
presentaties die gerelateerd waren aan het MPC-project: Romulo Gonçalves
1/H6F $OEHUW*RGIULQG 2UDFOH 7KHR7LMVVHQ 78'HOIW HQ2VFDU
0DUWLQH]5XEL 1/H6F 9HUVFKLOOHQGHYRUPHQYDQYHUZHUNLQJYDQSRLQW
FORXGGDWDNZDPHQDDQGHRUGHLQKHWGHUGHEORN0DUWLQ.RGGH )XJUR 
*HRUJH9RVVHOPDQ 8QLYHUVLW\RI7ZHQWH ;XHIHQJ*XDQ :XKDQ8QLYHUVLW\&KLQD HQ:LHEHGH%RHU 'HOWDUHV ,QKHWODDWVWHEORNZDUHQSUHVHQtaties geplanned van Dick ten Napel (RWS), Mark Terlien (IntellinQ) en
%DUW'H/DWKRXZHU 2*& $OOHHQGHSUHVHQWDWLHYDQ0DUN7HUOLHQYHUOLHS
zoals geplanned, Door onverwachte omstandigheden konden de overige
WZHHVSUHNHUVQLHWGHHOQHPHQGDDURPSUHVHQWHHUGH(GZDUG9HUEUHHNRUW
GH5:6YLVLHHQGDJYRRU]LWWHU3HWHUYDQ2RVWHURPKHW2*&YHUKDDO
Afronding MSc Geomatics Synthesis Project: Exploratieve puntenwolken
'HNHUQJHGDFKWHDFKWHUKHWEHJULS¶H[SORUDWLHYHSXQWHQZRONHQ·LVGDW
KHWSURFHVYDQGHWRHSDVVLQJYDQ'GDWDNDQZRUGHQYHUVQHOGGRRUGH
oorspronkelijk verkregen puntenwolk data als verbindend element te zien
WXVVHQGDWDDFTXLVLWLHHQLQIRUPDWLRQUHWULHYDOGH'SXQWHQZRON]pOILV
GHH[SORUDWLHYHGDWDEURQGLHGLUHFWEHYUDDJGJHDQDO\VHHUGHQJHwQWHUSUHGeorge Vosselman ging in op de verwerking
van puntenwolkgegevens.
WHHUGNDQZRUGHQGRRUHHQVFDODDDQHLQGJHEUXLNHUV9DQXLWGDWVWDQGSXQW
© Foto: Remco Takken
hebben 15 tweedejaarsstudenten van de MSc Geomatics in drie projectgroepen binnen de zeer korte periode van acht weken aangetoond dat punWHQZRONGDWDGLUHFWYHUZHUNWNXQQHQZRUGHQWRWDDQVSUHNHQGHHLQGSURGXFWHQ=RNDQQXHHQ'NRUWVWHYOLHJURXWHYDQHHQ
drone door een puntenwolk worden bepaald op basis van de puntloze (‘pointless’) octree-datarepresentatie, is het mogelijk
RP'SXQWHQZRONHQYHUNUHJHQXLWF\FORUDPD·VGLUHFW
WHVHJPHQWHUHQHQWHFODVVLÀFHUHQWRWZHJHOHPHQWHQHQ
is de link tussen de verkregen puntenwolkdata en de
RSQDPHSDUDPHWHUVZHHUKHUVWHOG9DQXLWGHRSOHLGLQJ
feliciteren we de studenten met dit prachtige eindresultaat, waarbij ook het projectmanagementvraagstuk (wat,
KRHGRRUZLHHQZDQQHHU HHQOHHUGRHOZDV'DQNRRN
DDQGHEHWURNNHQEHGULMYHQ/HDS'6NH\H&\FORPHGLD
HQ&*,'HUHVXOWDWHQ]LMQWHYLQGHQRS
KWWSZZZJGPFQOSXEOLFDWLRQV

3D vluchtpad door Bouwpub.

januari/februari 2016
Exploratieve puntenwolken bij RWS
Binnen de bedrijfsprocessen van Rijkswaterstaat worden inwinning, verwerking, visualisatie en analyse van puntenZRONGDWDVWHHGVEHODQJULMNHU7RWRSKHGHQZRUGHQGH]HGDWDYRRUDOJH]LHQDOVEURQPDWHULDDOYRRUKHWDÁHLGHQYDQ
PHHUKDQWHHUEDUHSURGXFWHQDOVUDVWHUUHSUHVHQWDWLHVHQ'PRGHOOHQZDDUQDKHWRYHUJURWHGHHOYDQGHSXQWHQZRO
NHQGDWDLQSULQFLSHQRJZHOEHVFKLNEDDULVPDDUQDXZHOLMNVZRUGWJHEUXLNW6LQGVNRUWJURHLWKHWEHVHIGDWGHRULginele puntenwolkdata een zeer grote meerwaarde hebben voor toepassingen waarbij de eindgebruiker door middel
YDQLQWHUDFWLHYHH[SORUDWLHYHYLVXDOLVDWLHPHWKRGHQHQWHFKQLHNHQ]pOILQ]LFKWHQEHJULSRSERXZWYDQZDWGRRUGH
SXQWHQZRONGDWDLQNDDUWLVJHEUDFKW
'H ]HHU JURWHRPYDQJYDQSXQWHQZRONGDWDLVWRWQXWRHHHQEHOHPPHUHQGHIDFWRUJHZHHVWLQGH]HRQWZLNNHOLQJ
'DDUELMNRPWGDWYRRUGHH[SORUDWLHYHYHUZHUNLQJHQDQDO\VHVSHFLDOLVWLVFKHVRIWZDUHNHQQLVYDDUGLJKHLGHQLQ]LFKW
QRRG]DNHOLMN]LMQ'RRURQGHU]RHNHQRQWZLNNHOLQJRSKHWJHELHGYDQGHGLUHFWHRQWVOXLWLQJHQYLVXDOLVDWLHYDQPDVVDOHSXQWHQZRONHQ]LMQUHFHQWJURWHVWDSSHQJH]HWLQKHWZHJZHUNHQYDQGH]HEHOHPPHULQJHQ+HWZRUGWGDDUGRRU
VWHHGVEHODQJULMNHUGHPRJHOLMNKHGHQYDQH[SORUDWLHYHSXQWHQZRONHQWHRQGHU]RHNHQELQQHQKHWEUHGHZHUNYHOGYDQ
5LMNVZDWHUVWDDW+HWUDSSRUWLVWHYLQGHQRSKWWSZZZJGPFQOSXEOLFDWLRQV
Ook GIMA-afstudeerders ontdekken de puntenwolken
2RNELMVWXGHQWHQYDQGH06F*,0$VWDDQSXQWHQZRONHQYRORSLQGHDDQGDFKW=RZDUHQHURSGHFHPEHU
zelfs twee afzonderlijke afstudeervoordrachten over het gebruik van puntenwolken verkregen via ‘dense machting’technieken van stereofoto’s: Sanne Douma met ‘Dike cross section measurements based on Semi-Global Matched
VWHUHRSKRWR'(0VYHUVXV/L'$5'(0V· :8EHJHOHLGHU-RKQ6WXLYHU HQ7MDNR6PLWPHW¶$XWRPDWLFGLNHERG\H[WUDFWLRQIURPSRLQWFORXGVIURPKLJKUHVROXWLRQVWHUHRSKRWRV· 78'EHJHOHLGHU%HQ*RUWH 'HVFULSWLHV]LMQWHYLQGHQ
RSJGPFQORRVWHURPPVFBVDQQHSGIHQJGPFQORRVWHURPPVFBWMDNRSGI

Breeklijn uit puntenwolken uit het afstudeerwerk van Tjako Smit.

Boek ‘Geo-information’
meest gedownload in 2014
Stijf bovenaan de bestsellerslijst van het OTB staat het boek ‘Geo-information: Technologies, Applications and the Environment’, van Mathias Lemmens, docent bij de Sectie
GIS-technologie. Sinds het verschijnen van het boek in 2011 vertoont het aantal downloads van afzonderlijke hoofdstukken jaarlijks een sterk stijgende lijn (1.067, 1.619, 5636 en
11.940). Over 2015 zijn nog geen gegevens beschikbaar. Het boek bevat 15 hoofdstukken, telt 350 pagina’s en wordt vooral geapprecieerd als cursusmateriaal in HBO- en
universitaire opleidingen.
(zie http://www.springer.com/cn/book/9789400716667)
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.
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