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Aanleiding

Het SDI4URD-project is een Spatial Data Infrastructure (SDI) die wetenschappers binnen URD 
en andere VerDuS-programma's ondersteunt in hun onderzoek naar nieuwe strategieën voor 
integrale duurzame stedelijke ontwikkeling door hun toegang te verschaffen tot betrouwbare 
geografische informatie.

Uitkomsten en aanbevelingen

Een SDI bestaat uit datasets, overeenkomsten over het gebruik ervan, uitwisselings-
standaarden, technologie (hardware, software en elektronische communicatiemiddelen) en 
kennis die het vinden en uitwisselen van informatie mogelijk maakt. De noodzaak voor het 
ontwikkelen en implementeren van een SDI wordt breed onderkend, niet alleen door 
Nederlandse experts (o.a. participanten van VerDuS en URD), maar ook door internationale 
(wetenschappelijke) programma's en de INSPIRE-richtlijnen die de toegankelijkheid en 
uitwisselbaarheid van geografische informatie en services op Europees niveau afdwingen. De 
SDI maakt het mogelijk om effectieve de groeiende hoeveelheid geografische informatie die in 
omloop is binnen de URD-projecten te vinden, uit te wisselen en te combineren, en om nieuwe 
verbindingen te maken met aangrenzende vakgebieden door huidige barrières te doorbreken 
en dwarsdoorsnedes te maken van verschillende tijdperiodes, geografische gebieden en 
aangrenzende vakgebieden.

De SDI richtte zich concreet op de volgende belemmeringen:
a) het digitaliseren en verspreiden van informatie gebeurt vaak zonder de behoeftes van 

onderzoekers in acht te nemen;
b) data zijn niet gelijk aan bruikbare wetenschappelijke informatie 
c) het 'digitale landschap' is gefragmenteerd; gegevens en modellen worden decentraal 

beheerd door een groot aantal partijen hetgeen eenvoudig gebruik voor onderzoek in 
de weg staat

d) de levering van gegevens, informatie en modellen is niet geschikt voor interdisciplinair 
onderzoek omdat, ondanks een toename van de hoeveelheid gegevens, er vooralsnog 
een gedeelde ontologie ontbreekt waardoor gegevens vaak te specialistisch zijn.

SDI4URD heeft een vijftal diensten ontwikkeld en geïmplementeerd die bovenstaande
belemmeringen adresseren en onderzoekers in staat stellen om eenvoudig geografische 
informatie te vinden, deze onderling te combineren, onderzoeksresultaten op interactieve 
kaarten te publiceren en gegevens uit te wisselen met collega-onderzoekers uit andere 
instellingen. Het gehele ontwikkeltraject is in samenwerking met onderzoekers en 
praktijkpartners uitgevoerd in een iteratief en toegepast proces. Een kenmerkend onderdeel 
hiervan was het werken met prototypes en minimum viable products tijdens de 
behoefteverkenning en het organiseren van hands-on workshops waar gebruikers op een 
praktische manier in aanraking kwamen met de diensten.

Om de continuïteit van de infrastructuur te waarborgen, zijn een aantal diensten 
ondergebracht bij de Vrije Universiteit, de zoek-, bekijk- en downloaddiensten worden door de 
universiteitsbibliotheek beheerd, terwijl de upload-dienst door het Spatial Labatory in beheer is
genomen.
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