
Jantien Stoter benoemd 
tot hoogleraar Spatial 
Data Infrastructure aan 
de TU Delft

Jantien Stoter is 
per 1 december 
2013 benoemd 
tot hoogleraar 
Spatial Data In-
frastructure (SDI) 
aan de Faculteit 
Bouwkunde in 
Delft. Haar leer-
stoel onderzoekt 
methoden en 
technieken om 
op een slimme 
manier gebruik 
te maken van 
grote hoeveel-
heden zeer 
heterogene 
ruimtelijke ge-
gevens bin-
nen informatie 

infrastructuren. Deze gegevens kunnen 2D zijn, maar 
steeds vaker zien we 3D data gebruikt worden bij 
het oplossen van ruimtelijke vraagstukken omtrent 
het intensieve gebruik van ons land. Ook kan het 
gaan om globale gegevens (zoals een overzicht 
van natuurgebieden in Nederland) als om gegevens 

op een hoog detail niveau (denk aan de BGT). De 
leerstoel onderzoekt hoe je met deze verschillende 

een automatische wijze data op globaal detail-

met veel details.
Jantien combineert haar professorschap met haar 
functie als adviseur Innovaties bij het Kadaster, één 
van de belangrijkste landelijke leveranciers van 
geo-informatie en ook met haar werkzaamheden 
als adviseur Geo-ICT bij Geonovum. De ambitie van 
het onderzoek van deze leerstoel is dan ook om te 
opereren op het snijvlak van praktische problemen 
en wetenschappelijke inzichten. De brug tussen we-
tenschappelijke vraagstukken en maatschappelijke 
vraagstukken, die Jantien sinds 2009 in deze com-
binatie van functies heeft weten te leggen, zal een 
belangrijk onderdeel blijven van haar onderzoek.
Stoter behaalde in 2004 haar doctorsgraad aan 
de TU Delft met het onderwerp 3D-kadaster, waar-
voor ze de Prof. J.M. Tienstra Onderzoeksprijs van 
de KNAW kreeg. Sinds 2009 werkt ze als universitair 
hoofddocent bij de Sectie GIS-technologie van 
het OTB in Delft. In 2010 kreeg ze een prestigieuze 
Vidi-beurs van NWO (Nederlandse Organisatie voor 
Wetenschappelijk Onderzoek) voor haar onderzoek 
naar 5D data modellering. Jantien is voorzitter van 

geeft leiding aan de nationale 3D Special Interest 
Group (3D SIG). Jantien doceert ook in de MSc op-
leiding “Geomatics for the built environment”.
De afgelopen jaren gaf Jantien leiding aan een 
onderzoeksgroep met een internationale reputatie. 
Deze groep zal ze in haar nieuwe functie als hoogle-
raar verder ontwikkelen en uitbouwen.

Met in deze editie
Jantien Stoter benoemd tot hoogleraar, Jaarbijeenkomst CIV-RWS 
– TU Delft, Samenwerkingsovereenkomst met Geonovum met een
jaar verlengd en de Sectie GIS-technologie heet een nieuwe gast 
welkom.
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Wij feliciteren Jantien van harte met haar 
benoeming.



Samenwerkingsverban-
den
“Samenwerking Rijkswaterstaat Centrale Informa-
tie Voorziening (RWS CIV) en TU-Delft: Kennisregie, 
kennisontwikkeling en toepassing in de praktijk”
Op 6 december 2013 vond in het kader van de sa-
menwerking tussen RWS CIV en de TU Delft de traditio-
nele jaarvergadering plaats, waar rond de 40 deel-
nemers acte de présence gaven. De samenwerking 
past in de kennisstrategie RWS-breed en richt zich door 
onderzoek en het uitvoeren van projecten op het ef-

Onder de bezielende leiding van Rutger Krans (RWS 
-

logie) werd teruggekeken op de in 2013 uitgevoerde 
dan wel lopende projecten. Voordat deze presenta-
ties werden gegeven onderstreepte Marja Nieuwen-
huizen-Suurd (Management RWS CIV) het belang van 
de samenwerking.

“Data is goud”, 
aldus Marja.

Daarna was het de beurt aan de onderzoekers van de 
TU Delft en hun counterpart bij RWS. Aan bod kwamen 
onder andere de volgende projecten:

-
ziening;

trusted data;

het genereren van dieptecontouren voor de inland 

-

Na elke presentatie was er gelegenheid om via de in-

vervolgprojecten in 2014. Daar gaat het kernteam nu 

een mooi samenwerkingsjaar.

Geonovum
De samenwerking met Geonovum is verlengd. De 
afgelopen 3 jaar werkten verschillende van onze me-
dewerkers mee aan de missie van Geonovum om de 
overheid beter te laten presteren met geo-informatie. 
Daarbij werkten wij vanuit een wetenschappelijk per-
spectief mee aan onderwerpen zoals 3D, Linked Open 

modellen, implementatievraagstukken rond de BGT 
en de ontwikkeling van de visie voor de Nederlandse 
geo-informatie infrastructuur. Dat deze combinatie 
ook wetenschappelijk goed werkt blijkt uit publicaties 
en presentaties die we de afgelopen jaren samen 
hebben mogen doen. Het toetsen van wetenschap-
pelijke inzichten in de praktijk biedt ons weer nieuw 
materiaal voor onderzoek en daarmee inspiratie voor 
ons werk in Delft. We zijn dan ook blij met de continue-
ring van de samenwerking.
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Medio januari verwelkomde 
de Sectie GIS-technologie een 

Muhd Hairi bin Wan Ab Karim is 
een eerstejaars PhD student van 

(UTM) Johor Bahru. Hij is lid van 
de 3D Onderzoeksgroep, die 
onder leiding staat van prof.
dr.ir. Alias Abdul Rahman van de 
Faculteit Geoinformation and 

De leden van het team, die 
onderzoek doen op het ter-

datastructuurprojecten, zijn o.a. Mariam Asghari (3D 

Pawel Boguslawski. Deze onderzoeksgroep heeft samen-
werking met de Sectie GIS-technologie van de Afdeling 
OTB van de Faculteit Bouwkunde gezocht omdat beide 
groepen qua visie op één lijn zitten (aanvullende tijd- en 
schaaldimensies voor het huidige 3D GIS gegevensmodel).

Tijdens zijn verblijf zal Hairi vergelijkend onderzoek verrich-
ten met betrekking tot de capaciteit van datastructuren 
en databases. Hairi wil zijn kennis over de manier waarop 
de 3D varioschaal geconstrueerd kan worden verdiepen. 
Dit op basis van het Space Scale Cube (SSC) model, zoals 
dit door een aantal medewerkers van de Sectie GIS-tech-
nologie ontwikkeld wordt. De nodige discussies over het 
varioschaalmodel zal zijn onderzoek op het terrein van de 
ontwikkeling van 3D schaal ten goede komen. Daarnaast 
is zijn streven ook dieper in te gaan op de 4D (3D geome-
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