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GIDEON-rapport "Nederland 2020 – Virtuele Delta"
Het GI-beraad (VROM) heeft op 1 juli jl. het rapport "Nederland 2020 – Virtuele Delta". Agenda en
aanpak kennis, innovatie en educatie – Gideon Strategie 7 besproken en vastgesteld. De NCG is
uitgenodigd om vast agendalid van het GI-beraad te worden. De NCG is van plan om op basis van
het rapport een concrete kennis- en onderzoeksagenda op te stellen voor het gebied van de geoinformatie en geodesie in Nederland.
Het rapport is te downloaden op www.ncg.knaw.nl
Taakgroep Geovisualisatie
De NCG heeft de Taakgroep Geovisualisatie ingesteld met als opdracht het opstellen van een
missie en taken voor een subcommissie op dit gebied. Als mogelijke onderwerpen voor een
subcommissie zijn o.a. genoemd: het monitoren, stimuleren of realiseren van nieuwe
visualisatietrends die toegepast kunnen worden in de geowereld en het bestuderen en realiseren
van nieuwe representaties in relatie tot 'nieuwe' gegevensstromen (3D en tijd). Prof. Menno-Jan
Kraak (UT-ITC) is benoemd tot voorzitter van de Taakgroep.
De NCG ondersteunt 3D-pilot
Het Kadaster, Geonovum, het ministerie van VROM en de NCG onderschrijven het belang van een
uniforme aanpak voor 3D geo-informatievoorziening in Nederland. Daarom hebben zij in januari
2010 gezamenlijk een uitvraag gedaan voor deelname aan een 3D-pilot, waarin geïnteresseerde
partijen een 3D-testomgeving ontwerpen en implementeren voor een beperkt gebied. De
uitvoering van de pilot ligt nadrukkelijk bij de deelnemende partijen uit zowel de
wetenschappelijke, publieke als de private sector.
Het project wordt financieel ondersteund door het Kadaster, Geonovum, het ministerie van VROM
en de NCG. Inmiddels werken ruim 80 wetenschappers en technici van universiteiten,
onderzoeksinstellingen, overheidsdiensten en het bedrijfsleven samen in het project.
Prof. Hans Oerlemans houdt Prof. Baarda-lezing
Prof. Hans Oerlemans (IMAU, Universiteit Utrecht) houdt de 'Prof. Baarda-lezing 2010' tijdens het
GIN Symposium 2010 op woensdag 10 november 2010 in theater Orpheus, Churchilplein 1 in
Apeldoorn. Aanvang nog niet bekend. De titel van zijn lezing luidt 'Global Warming': Het verhaal
van de gletsjers.
Tijdens het symposium wordt de Prof. Tienstra Onderzoeksprijs 2010 uitgereikt.
NCG stopt met het drukken van publicaties
De NCG heeft besloten het uitgegeven van gedrukte exemplaren van publicaties in de Gele en
Groene serie te stoppen. Het drukken en (gratis) verzenden - met name naar het buitenland - is
financieel niet meer haalbaar. Wel worden er in de series nog digitale publicaties uitgegeven, die
voorzien van een ISBN-nummer gratis gedownload kunnen worden van de website van NCG.
De in voorbereiding zijnde publicaties n.a.v. de studiedag 'Management of massive point cloud
data: wet and dry' en de studiemiddag 'Geo-informatie kent geen tijd?' worden nog in een
beperkte oplage gedrukt.
Het Jaarverslag van de NCG blijft in gedrukte versie verschijnen.
EuroSDR News: 2010-2, June 2010
 Two new EuroSDR projects launched
 Second Workshop on 3D Digital Landscape Models
 Fifth International Workshop on 3D Geo Information
 Dates agreed for E-learning courses 2011
 ISPRS Hannover Workshop 2011

 German Spatial Data Infrastructure
 Jean-Philippe Lagrange - new EuroSDR President
 University of Udine - EuroSDR's newest member
 Changes at the EuroSDR Secretariat
 Peter Woodsford honoured for services to GI industry
http://www.eurosdr.net/enews/2010/eurosdr_news_2010-2.pdf
ISPRS Highlights, June 2010
http://isprshighlights.org/download/isprs-highlights-2010-2.pdf
Symposia, congressen, calls, tijdschriften
 2011 2nd World Congress on Computer Science and Information Engineering (CSIE 2011) http://world-research-institute.org/conferences/CSIE/2011
 Call for Proposals van het Programma Gebruikersondersteuning Ruimteonderzoek www.spaceoffice.nl/go - www.nwo.nl
 The Third International Conference on Advanced Geographic Information Systems, Applications,
and Services, GEOProcessing 2011
http://www.iaria.org/conferences2011/GEOProcessing11.html
 9th International Symposium on "Marine Navigation and Safety of Sea Transportation" TransNav
2011
http://transnav.am.gdynia.pl
 Nieuw geodetisch tijdschrift: 'Journal of Geodetic Science'
http://isprshighlights.org/download/isprs-highlights-2010-2.pdf

