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Op woensdag 28 november 2018 vond de eerste 
PostGIS-dag plaats, een dag voor kennisuitwisseling 
voor PostGIS-experts. De locatie: de Blauwe zaal 
van de universiteitsbibliotheek van de TU Delft. 
Volgens het unconference format konden de 20 
deelnemers aan de dag zelf bepalen wat er op het 
menu zou staan aan praatjes en met welk onderwerp 
ze zelf aan de slag wilden. Dit resulteerde in een vol 
programma met in de ochtend diverse praatjes en in 
de middag twee hands-on-sessies. De presentaties 
lieten een variëteit aan onderwerpen zien:

naar PostGIS.
De twee hands-on-sessies betroffen:

van de middag tijd om het glas te heffen in het café 

geslaagde eerste editie, die in 2019 zeker navolging 

Met in deze editie

Eerste PostGISdag.nl een succes, Felicitaties voor 
vijftien Geo-afstudeerders, Opendatabeleid bij grote 
gemeenten onderdeel bredere datastrategie

Felicitaties voor vijftien Geo-afstudeerders

Eerste PostGISdag.nl een succes

Vijftien studenten die in 2018 hun afstudeeronderzoek hebben afgerond met een master thesis, deden dat 

Master theses Geomatics, TU Delft

* Neeraj Sirdeshmukh, Utilizing a Discrete 
Global Grid System For Handling Point 
Clouds With Varying Locations, Times, and 
Levels of Detail, 112 pag., 2018.

* Barbara Cemellini, Web-based visualization 
of 3D cadastre, 148 pag., 2018.

* Lydia Kotoula, The Smart Point Cloud 
framework to detect pipelines using raw 
point cloud generated from panoramic 
images, 105 pag., 2018.

* Antria Christodoulou, An image-based 
method for the pairwise registration of 
mobile laser scanning point clouds, 145 
pag., 2018.
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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.

-
ten inmiddels onderdeel van een bredere datastrategie en 

Digitale Agenda’s en Agenda’s voor de slimme stad. Dat vergt 

onderzoek naar de gehanteerde governancemodellen voor 
hun opendatabeleid en de effecten daarvan in Amsterdam, 

door het Kenniscentrum Open Data in opdracht van AMS – 
Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions. 
In dit onderzoek is bezien of aan alle governancecomponen-
ten voor opendatabeleid voldaan wordt, welke instrumenten 
worden toegepast en wat daarvan de impact is. 
Open data zijn onderdeel geworden van de transitie naar een 
datagedreven of datagestuurde organisatie, met name omdat 
er steeds meer mogelijk is op het gebied van nieuwe datakop-
pelingen met andere open data en met sensordata. Maar van 
beleid naar uitvoering gaan, vergt een cultuurverandering 
binnen de organisatie. Om datagedreven te kunnen werken 

moeten data kunnen stromen. Dat is alleen mogelijk met een 
datastrategie waarbij duidelijk is wie data-eigenaren zijn en 
waar de verantwoordelijkheden liggen. Ook zijn kwaliteits-
controles nodig en moeten de metadata compleet zijn. Dan is 
er nog spanningsveld een tussen de Algemene Verordening 

nieuwe balans worden gevonden.
Geen van de gemeenten monitort actief wat de impact van 
zijn opendatabeleid is op hergebruik door bedrijven, andere 
organisaties en particulieren. Maar om echt datagedreven 
en vraaggestuurd te kunnen werken, moet de gemeente wel 
weten welke vragen er leven. Vooral communicatie en partici-
patie met inwoners blijkt een grote uitdaging.

Governance modellen van open data bij gemeenten en de 
performantie van open data, Frederika Welle Donker, Glenn 

http://resolver.tudelft.nl/uuid:2818ff60-7ce7-46bc-a6cf-
786da687d063

Opendatabeleid bij grote gemeenten onderdeel 
bredere datastrategie

* Tom Hemmes
point clouds using convolutional neural networks, 56 
pag., 2018.

* IJsbrand Groeneveld, Generalisation of 
Hydrography Networks for a Vario-scale Basemap, 
72 pag., 2018.

* Manuela Manolova, Integration of 3D BIM Models 
in a Web GIS for Life Cycle Asset Management, 144 
pag., 2018.

* Rob Braggaar, Wi-Fi network-based indoor localisation 
- The case of the TU Delft campus, 92 pag., 2018.

* Weiran Li, Detection of subsurface meltwater in East 
Antarctica using SAR Interferometry, 87 pag., 2018.

* Xander den Duijn, A 3D data modeling approach 
for integrated management of below and above 
ground utility network features, 105 pag., 2018.

Master theses GIMA (TUD, UT-ITC, UU, WUR)

* Rik de Kleijn, Route modelling for gritting vehicles 
- A GIS-based approach for the Municipality of 
Rotterdam, 93 pag., 2018.

* Falco Joosten, Map supported point cloud 
registration - a method for creation of a smart point 
cloud, 86 pag., 2018.

* Tom van der Meer, Geovisualization for the 

cartographic methods for assisting tactics choice 

pag., 2018.

Master theses other TU Delft faculties

* Adriaan van Natijne, Locating PS-InSAR derived deformation using LiDAR point clouds, 90 pag., 2018 (Faculty of 
Civil Engineering and Geosciences, Geoscience and Remote Sensing).

* Stephan Kool, Viable Service Design Method for Earth Observation Applications: Developing a method for the 
design of viable services for applications using on big and open earth observation data as a resource, 131 pag., 
2018 (Faculty of Complex Systems Engineering and Management).


