
Met het overlijden van Bas Kok – directeur van 
het Kenniscentrum Open Data aan de TU Delft 
– heeft de geo-informatiesector, in Nederland 
en daarbuiten, een van zijn drijvende krachten 
verloren.

Bas begon zijn carrière bij het Kadaster. Als 
directeur van de Raad voor de vastgoedinforma-
tie (Ravi) legde hij het fundament voor de wijze 
waarop de huidige informatievoorziening  in 
Nederland is georganiseerd. De Ravi met Bas 
als directeur bleef gedurende de jaren negentig 
van grote invloed op de geo-informatievoorzie-
ning in Nederland. Het populaire vakblad Vi 

Matrix komt uit Bas’ koker, hij haalde het internationale GSDI/INSPIRE geo-informatiecongres naar Neder-
land en was een van de drijvende krachten achter het grootste kennisinnovatieprogramma Bsik Ruimte 
voor Geo Informatie dat de sector heeft gekend. 

De toenemende invloed van ‘Europa’ onderkende hij met internationale vakgenoten en samen richtten zij in 
1994 de European Umbrella Organisation for Geographic Information (EUROGI) op. Het was deze groep die 
aan de basis stond van wat uiteindelijk uitmondde in de Europese richtlijn INSPIRE: alom gezien als een 
best practice geo-informatievoorziening. Bas was nauw betrokken bij de oprichting van de Global Spatial 
Data Infrastructure association (GSDI) waarvan hij van 2008 tot 2010 president was. Het jaarlijkse GSDI-
congres is jarenlang het toonaangevende geo-evenement geweest.

In 1998 volgde een deeltijdaanstelling als universitair hoofddocent aan de TU Delft. Vijftien jaar lang ver-
zorgde hij colleges Spatial data infrastructures, internationale ontwikkelingen op geo-informatiegebied, en 
de beoordeling van het succes van SDIs. 

In 2010 begon Bas aan een nieuw avontuur: het Kenniscentrum Open Data waarin met acht partnerorgani-
saties wordt gewerkt aan kennisvraagstukken op het gebied van de governance van (open) geo-informatie. 
De startconferentie van het Kenniscentrum in 2014 met bijna 300 deelnemers kon hij tot zijn verdriet niet 
bijwonen. Zijn ziekte belemmerde hem echter niet om op de achtergrond de lijnen uit te zetten. Hij overleed 
op 23 april 2015 op 68-jarige leeftijd.
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Verdediging Zhiyong Wang

De verdediging van Zhiyong Wang zijn proefschrift ‘Path 
-

cles’ zal plaatsvinden op dinsdag 9 Juni 2015 om 10.00 uur in 
de Senaatszaal van de Aula van de TU Delft, Mekelweg 5 in 
Delft. 

Datum/tijd: Donderdag 27 augustus 2015, 13:00-18:30 uur
Locatie: Berlagezalen 1 en 2, Bouwkunde, TU Delft, Juliana-
laan 134, Delft
Aanmelden: vóór 20 augustus 2015 bij Eveline Vogels 
(E.M.Vogels@tudelft.nl) 
Voorlopig programma:
13:00 Inlooplunch
14:00 Begin voordrachten
15:30 Pauze
16:00 Vervolg voordrachten
16:45 Aandenken 40-jarig jubileum Elfriede M. Fendel
17:00 Receptie

Juni 2015

Zonnepanelen in Kaart

Nederland kent geen betrouwbare en up-to-date registra-
tie van zonnepanelen van huishoudens. De locatie en het 
vermogen van energie productie-installaties  kan worden 
aan- en afgemeld in het Productie-Installatie Register (PIR) 
via www.energieleveren.nl. Maar deze registratie is niet 
verplicht en het PIR dus niet volledig. Daardoor ontbreekt 
inzicht in de verspreiding van geïnstalleerde zonnepanelen 
en het totaal aan zonne-energievermogen. 

Studenten van het Geomatics Syntheses Project hebben tus-
sen maart en april 2015 dit vraagstuk in het kader van het 
Cerise-SG project deze use case vanuit crisismanagement 

perspectief geanalyseerd. Beschikbare gedecentraliseerde 
energie-opwekinstallaties zouden mogelijk nuttig ingezet 
kunnen worden bij stroomuitval binnen het bestaande ener-
gienetwerk. Maar zonnepanelen vormen ook een potentieel 
risico doordat ze bij storm van het dak kunnen afwaaien, 
onder stroom staan en belemmerend kunnen werken bij 
repressief optreden van brandweer.
Zonnepanelen zijn – logischerwijze - op hoge-resolutie 
luchtfoto’s goed waarneembaar en daardoor automatisch af 
te leiden. Het Actueel Hoogtebestand Nederland is daarbij 
bruikbaar voor het bepalen van de oriëntatie. Dat uitgangs-
punt maakt het mogelijk om voor geheel Nederland ieder 
jaar weer de ligging van zonnepanelen te relateren aan de 
Basisadministraties Adressen en Gebouwen. Vandaaruit 
kan een goede inschatting worden gegeven van het opwek-
baar energievermogen per CBS buurt. 
De resultaten van dit project zijn gepresenteerd tijdens een 
afsluitend symposium op 30 maart 2015. Na aansprekende 
presentaties van Peter Segaar (PolderPV) en Sven Briels 
(Karto) lieten de studenten zien dat hun aanpak zeer veel-
belovend is. 
De ligging en het berekende vermogen van zichtbare zon-
nepanelen zijn opgenomen in een PEER+ database. 

De PIR en het PEER+ zijn gevali-
deerd tegen handmatige tellingen. 
Het PEER+ bleek, voor wat betreft de 
ligging van zonnepanelen, zoals ver-
wacht meer overeen te stemmen met de 
werkelijkheid.

Uitnodiging 40-jarig jubi-
leum Elfriede M. Fendel

De promotor is Peter van Oosterom en de copromotor Sisi 
Zlatanova. Iedereen is van harte uitgenodigd om hierbij aan-
wezig te zijn. Het lekenpraatje begint om 9.30 uur.
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