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Het Kadaster organiseert vier keer per jaar het 

en het ministerie van IenW de voortgang en 

Met in deze editie

Project Geomatics-afstudeerders ondersteund door BRT 
Overlegplatform. Afscheid Elfriede Fendel. FIG Working 
Week 2020 in Nederland. Vrees voor aansprakelijkheid 
bij het aanbieden van open data.

Project Geomatics-afstudeerders ondersteund 
door BRT Overlegplatform
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Afscheid Elfriede Fendel
Wij nodigen (oud)collega’s, (oud)studenten, familie, vrienden en kennissen 

van harte uit om aanwezig te zijn bij het afscheid van Elfriede Fendel. 

Wanneer: 15 april 2019

Tijd:16.00 –18.00 uur

Locatie: Bouwpub, Faculteit Bouwkunde (Zuidplantsoen)

Kunt u hierbij aanwezig zijn, dan graag uiterlijk 7 april 2019 aanmelden via: 
Secretariaat -OTB@tudelft.nl

 De donatie is bestemd voor de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij en de KNG F Geleidehonden



en de kans op overstromingen door hoge rivierwaterstanden 

maart 2019

Redactie

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.

FIG2020 in Nederland

persoonsgegevens te verwerken niet het werk van anderen 

KENNISCENTRUM OPEN DATA

Vrees voor aansprakelijkheid bij het aanbieden van 
open data


