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Het drukke leven van een
Geo-startup
De Geodienst van het Centrum voor Informatie Technologie
(CIT) van de Rijksuniversiteit Groningen timmert alweer twee
jaar aan de weg. Met veel energie wordt ruimtelijke technologie
gepromoot dwars door sectoren en domeinen heen. Een greep
uit de meest recente projecten en visualisaties.
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Stemwegwijzer

eind vorig jaar voor een heuse kersthit. Honder-

Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van maart vorig jaar had de Geo-
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staan namelijk al die gegevens opgeslagen. Dat
verklaart ook waarom sommige delen van de
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Ook enthousiast

Websites:

is ingevoerd op Open Street Map. Iedereen kan

geworden? Neem

www.ru g .nl / g eo

deze ontbrekende data invoeren via Open Street

vrijblijvend met

https :/ / a rc g .i s/ 0q rD D q (kerkenviewer)

Map. De broncode waarmee we deze kaart heb-

ons contact op via

www.s temw eg w i j z er.nl

ben gemaakt is open beschikbaar en dat heeft

g e o d i e nst @rug.nl

https :/ / geod i enst .g i t hub.i o / l i g ht ho u s e ma p /

veel positieve reacties opgeleverd! <
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