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De vlag uit voor Maps4Society! 
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Maps4Society gaat door!!!  
 
Naast de vlag voor onze koningin en nieuwe 
koning, kan de vlag ook uit voor 
Maps4Society! Vandaag, 26 april, is in het 
STW Bestuur groen licht gegeven voor 
verdere uitwerking van het programma. 
Voorwaarde hierbij is dat er afstemming 
plaatsvindt met aanpalende trajecten zoals 
ODIN (Open Data Innovatie Network) en de 
Digitale Delta. Dit betekent dat er 3 M Euro 
beschikbaar komt voor onderzoek en 
innovatie voor een ‘smart en user oriented 
geo-information infrastructure’! De transitie 
van het oude kaart-denken naar een 
dynamische en geïntegreerde geo-
informatieketen vormt de rode draad van 
het programma. Het onderzoek wordt via 
een open call uitgezet. Bedrijven kunnen in-
kind in projectvoorstellen van universiteiten 
participeren.  

 
De programmacommissie, bestaande uit 
afgevaardigden van de consortiumpartners 
Rijkswaterstaat, Kadaster, NSO, NCG en 
afgevaardigden vanuit het STW-netwerk, 
zullen voor de zomer een uitwerking maken 
van de call. Na goedkeuring hiervan door 
het STW bestuur zal de call worden 
geopend (vermoedelijk na de zomer). 
Daarna zal er een matchmakingbijeenkomst 
worden georganiseerd. Nadere informatie 
volgt – hou de website in de gaten!  

Veel interesse bedrijven   
 

 
Positieve vibe tijdens utilisatiebijeenkomst 
 
Tijdens de utilisatiebijeenkomst op 15 maart 
bij GBN in Woerden bleek veel interesse bij 
bedrijven om te participeren. De meeste 
bedrijven hadden interesse in 3 of meer 
onderwerpen uit de matrix van 
onderzoeksthema’s en use-cases. 
Maps4Society ontving supportletters van 
diverse bedrijven (deze zijn te downloaden 
op www.maps4society.nl).  
   
“Society cannot do 
without!”  
 
Dat was de strekking van de supportletter 
die Maps4Society ontving vanuit het ICT 
Topteam voor de topsectoren, prof. Arnold 
Smeulders. Hij onderschrijft het belang voor 
onder andere smart grids, energie, water, 
logistiek, agro en bijna alle topsectoren.  
Ook deze brief is te vinden op de website.  
 

Over Maps4Science 
Maps4Science is een initiatief van: TU Delft  (trekker), UvA, WUR, 
UU, UT/ITC, VU/ EduGIS, DANS, Alterra, NLR en Geonovum.  
 
Hoofddoel is innovatie en opschaling tot een nationale geo‐
informatie onderzoeks infrastructuur met Europese potentie en 
het bevorderen van ruimtelijke doorbraken in andere 
wetenschapsvelden. Ondersteuning om het voorstel verder te 
brengen vindt plaats vanuit ICT Innovatieplatform Geo‐informatie 
(IIPGEO), NCG en Jacqueline Meerkerk Management.   
 
Het oorspronkelijke voorstel en alle supportletters  
kunt u bekijken op www.maps4science.nl. Vanuit deze 
basisgedachte vinden diverse initiatieven voor verdere 
ontwikkeling plaats, waaronder Maps4Society. Via de nieuwsflits 
blijft u op de hoogte. Contact: Prof. Peter van Oosterom, 
info@maps4science.nl. 


