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Jantien Stoter kreeg de Vidi-beurs voor haar onderzoeksvoorstel 
‘5D datamodellering, een volledige integratie van 2D/3D ruimte-, 
tijd- en schaaldimensies.’ De beurs is toegekend door de 
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek en het 
Gebiedsbestuur Technische Wetenschappen.

Combi TU Delft en Kadaster
Jantien Stoter combineert haar Kadasterfunctie van Geo-consultant 
Product- en Procesinnovatie met een functie als Universitair 
Hoofddocent bij de Technische Universiteit in Delft. Een goede 
uitgangspositie voor optimale kennisbenutting. 

4D en 5D: tijd en schaal
Een Geografisch Informatie Systeem legt vast, slaat op, analyseert, 
beheert en presenteert data die verbonden zijn met een locatie op 
het aardoppervlak. De geometrische omschrijving van geografische 
data wordt normaal gesproken vastgelegd door de x-, y- en 
z-coördinaten. Hiermee kunnen de data in drie dimensies worden 
weergegeven. De vierde en vijfde dimensies zijn tijd en schaal. 

Databasetechnologie uitbreiden
Onderzoek naar slim en efficiënt opslaan van deze verschillende dimensies 
in één database is tot op heden vaak apart gedaan. Stoter: “Ik wil vanuit 
een wiskundig model proberen een werkend databasemodel te bouwen. 
De gebouwde protypen kunnen bij het Kadaster in samenwerking 
met collega’s in de praktijk getoetst worden. Het plan is om met 
innovatiestudies te laten zien wat de implementatie van de behaalde 
wetenschappelijke onderzoeksresultaten voor het Kadaster betekent.”  
Het biedt de mogelijkheid om naadloos in- en uit te zoomen en daarbij de 
data van elke gewenste schaal en elk gewenst tijdstip op te vragen. 

6D: semantiek
Aan de volgende dimensie wordt ook al gedacht. 6D zou de betekenis van 
data moeten formaliseren en desgevraagd moeten weergeven. Maar eerst 
naar 5D: “Hierdoor wordt moeiteloos navigeren door ruimte, tijd en schaal 
mogelijk, met zo min mogelijk menselijke inbreng omdat de computer de 
juiste representatie verzorgt.” 
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Op naar 5D

Techniek stelt ons al in staat om de werkelijkheid van 

onze geografische omgeving in 3D weer te geven. In 

diepte, breedte en hoogte. Maar om te kunnen weergeven 

hoe die omgeving zich ontwikkelt, zou het mooi zijn om 

geografie ook in termen van tijd en schaal, geïntegreerd 

met 3D, te kunnen beschrijven. Jantien Stoter onderzoekt 

de mogelijkheden. 
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“Moeiteloos navigeren  
door ruimte, tijd en schaal”


