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Nieuwe gastonderzoeker 
Abdullah Kara (Ankara, Turkije) is de nieuwe gastonderzoeker 
bij onze sectie GIS-technologie. Hij studeerde af als Geomatics 
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Met in deze editie

Divers nieuws uit de Sectie GIS-technologie, 
Nieuws vanuit het Kenniscentrum Open Data

Divers nieuws vanuit de Sectie GIS-technologie
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Felicitaties

Laatste boek van prof.dr.ir. Theo Bogaerts

aan zijn kinderen en kleinkinderen.
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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.

Omslag naar open data succesvol maar vereist structureel subsidie
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Nieuwe PhD bij het Kenniscentrum Open Data

Hij gaat onderzoek doen naar de wijze waarop een spatial data infrastructuur 

ligt op de geodetische infrastructuur. Ook zal hij onderzoek doen naar hoe de 
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mogelijk.
-

wordt Warakans copromotor. 

Nieuws vanuit het Kenniscentrum Open Data


