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Met in deze editie

Twee MOOC’s gereed voor ‘Erasmus+’-onderwijsprogramma 
GeoNatura, Peter van Oosterom corresponderend lid DGK, 
Afscheid Tjeu Lemmens, Kenniscentrum Open Data partici-
peert in H2020 Twinning-programma TODO

Twee MOOC’s gereed voor 
‘Erasmus+’-onderwijsprogramma GeoNatura
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De sectie GIS-technologie van de TU Delft is betrokken bij 
het internationale ‘Erasmus+’-onderwijsprogramma GeoNa-
tura om onderwijsmateriaal te ontwikkelen (en onderwijs 
te verzorgen) op het gebied van Geomatics en toepassingen 
hiervan. In dit kader heeft de sectie het afgelopen jaar twee 
nieuwe MOOC’s ontwikkeld die goed aansluiten bij het 
onderzoek. Het betreft MOOC’s over Land administration 
(M3) en nD-modelling with nD-PointClouds for Architecture 
& built environment (M4). Het e-learning materiaal bestaat 
uit verschillende onderdelen, zoals leesopdrachten, prakti-
sche oefeningen, toetsen, maar ook een aantal video’s met 
korte introducties (minicolleges). 
Naast de twee MOOC’s van de TU Delft verzorgen de drie 
internationale GeoNatura-partners (Universiteiten van 
Glasgow, Florence en Lissabon) elk ook twee MOOC’s over 

onder meer duurzame landbouw en bosbouw, smart cities en stedelijke sociale problematiek, klimaatver-
anderingen en hernieuwbare energiebronnen. Het videomateriaal van de TU Delft MOOC’s is ook los te 
raadplegen via gdmc.nl/education en bestaat uit het volgende materiaal met daarbij aangegeven de duur 
in minuten:seconden en het onderwerp van de video.

Land administration (M3):
 :3  video (Ploeger/van Oosterom) Land Administration 
 :  spoken slides Land Administration - LADM 
 :  spoken slides UML 
 :  spoken slides 3D Cadastres 

nD-modelling with PointClouds (M4):
 : 4 video ( erbree/Meijers) Direct and e plorative use of nD-PointCloud 
 :  spoken slides Direct and e plorative use of nD-PointClouds 
 33:  video (van Oosterom) nD-PointClouds 

In de loop van dit jaar wordt nog meer lesmateriaal ontwikkeld. Dat zal toegevoegd worden aan de 
genoemde MOOC’s en ook te vinden zijn via gdmc.nl/education.

Peter van Oosterom corresponderend lid DGK

Eind  hebben de Duitse hoogleraren 
Thomas Kolbe, Liqiu Meng (beiden Tech-
nische Universität München) en Monika 
Sester, Christian Heipke (beiden Leibniz 
Universität Hannover, en de laatste tevens 
de president van de International Society for 
Photogrammetry and Remote Sensing) de 

Docenten Edward Verbree en Martijn Meijers in de 
nD-modelling with PointClouds MOOC.



Samen met de universiteit van Zagreb (Kroatië) en de 
universiteit van de Aegean (Griekenland) heeft het Ken-
niscentrum Open Data het Twinning Open Data Operatio-
nal (TODO) project gegund gekregen in het kader van het 
EU-Horizon  Twinning-programma.
TODO heeft als doel gebruik te maken van de interdisci-
plinaire wetenschappelijke en innovatiecapaciteit van de 
Universiteit van Zagreb (UNIZG) op het gebied van open 
data om de levering en het gebruik van overheidsdata in 
Kroatië en daarbuiten te stimuleren. Open data en open-

data-onderzoek in Kroatië staan nog in de kinderschoenen. 
Met de steun van belangrijke organisaties in het Kroati-
sche opendata-ecosysteem en nationale en internationale 
e perts zal TODO de onderzoekscapaciteit en onderzoeks-
kwaliteit in opendata-onderzoek van de UNIZG moeten 
verbeteren. TODO zal een interdisciplinaire multidomein 
opendata-onderzoeksaanpak ontwikkelen. De activiteiten 
binnen het programma zullen gericht zijn op onder meer 
training, kennisuitwisseling, samenwerking en duurzaam-
heid op lange termijn. 
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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.

Kenniscentrum Open Data participeert in H2020  
Twinning-programma TODO 

voordracht gedaan om Peter van Oosterom te benoemen als corresponderend lid 
van de Deutsche Geodätische Kommission (DGK). Dit betreft een soort tegenhan-
ger van het Nederlandse NCG (Nederlands Centrum voor Geodesie en Geo-infor-
matica). De voordracht werd onderbouwd met de belangrijke onderzoeksbijdragen 
die an Oosterom levert op het gebied van 3D Kadaster, landadministratie, 3D-
topogra e, varioschaalkaarten en puntenwolken en zijn inzet voor verschillende 
internationale organisaties zoals FIG, ISPRS, ISO en INSPIRE.
Om de voordracht te accepteren moet minimaal  van de DGK-leden deze 
steunen. In het voorjaar van  werd duidelijk dat de stemming positief was 
uitgevallen. De DGK heeft drie andere corresponderende Nederlandse leden: 
Martien Molenaar, Peter Teunissen en George osselman.
De DGK valt formeel onder de Bayerische Akademie der Wissenschaften. De DGK 
kent vier vakinhoudelijke afdelingen die een goede indicatie voor de scope zijn: 
Erdmessung, Ingenieurgeodäsie, Geoinformatik en Land- und Immobilienma-
nagement. Meer informatie en achtergrond over de DGK is te vinden op  
https://dgk.badw.de.

Afscheid Tjeu Lemmens

Eind november  bereikt Tjeu Lemmens de pensioengerechtigde leeftijd. Opgeleid als 
geodeet heeft hij zich, als wetenschapper en docent, ruim 3  jaar ingespannen voor de TU 
Delft met als trefwoorden: structureren van kennis, overdragen van kennis en onderwijs-
leiderschap. Naast zijn deeltijdpositie aan de TU is Tjeu sinds  actief als zelfstandig 
Geomatics-adviseur. Hij heeft vele honderden wetenschappelijke en vaktechnische artike-
len gepubliceerd, alsmede zo’n  columns. Hij is de auteur van het leerboek: Geoinfor-
mation – Technologies, Applications and the Environment. 
Ter gelegenheid van zijn afscheid geeft Tjeu op  november ( 4:3  uur) een af-
scheidscollege, gevolgd door een receptie. Als u wilt deelnemen, graag aanmelden bij 
e.j.m.h.vandeurzen tudelft.nl voor  oktober. Informatie over locatie en e acte tijden 
volgt na aanmelding.


