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Verslag van de 186 vergaderingvan de Werkgroep MIL GEO, gehoud
7 september 1984 bij 1Lk te j
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Aktie:

LAS Inl-D

1Lk

LAS Inl-D/1Lk

Allen

LAS Inl-D

d. Voortgang studies 1Lk.
Studie repro-capaciteit blijkt na informatie in behands
ling bij LAS PI B3 te zijn waar bezien wordt in welk f:
nancieel concept begroting de studie kan worden ingepasl
GOC Sie PI merkt op dat er gezien de herzieningscycli
BRD-kaarten van ̂  5 jaar aan aktualiserings opdrukken b<
hoefte bestaat en dat deze op een centraal vervaardig
moeten worden. TACIPRINT heeft dus meer voorkeur dan et
drukpers.
LAS Inl-D bewaakt.

e. Terreinanalisten (functie code nr. D16XO) bij 1Lk.
Contact met SOMOB heeft geleerd dat van alle mensen e<
beoordelingsrapport "einde eerste oefening" wordt opg<
maakt, waarin aangegeven dient te worden dat de betrokk<
Int geschikt is voor het werken op een staffunctie, bi,
voorkeur bij de Sie's 2 of 3.

f. Mil Geo organisatie-structuur; "voldoet deze?".
Na een korte discussie wordt besloten met de organisatii
structuurherziening na december '84 aan te vangen.

g. Digitaliseren Topografische Informatie.
Door LAS Inl-D wordt over dit onderwerp nog een beknop
toelichting gegeven met name dat het hier niet de "tab
top" apparatuur maar grote volwassen systemen betreft.
De leden van de werkgroep wordt ter overweging geven
vertegenwoordiger van de KLu over dit onderwerp een to
lichting te laten geven, daar de KLu reeds in het bezit
van een dergelijk systeem (CAMPAL-project), om zodoende
kunnen profiteren van reeds in bezit zijnde kennis en
vooruitgang op dit gebied en tevens deze vertegenwoordig
op te nemen als lid van de werkgroep.

h. Kaarthoekmeter/plaatsaanduider.
Uit informatie getrokken door Las Inl-D bij LAS PL B3
gebleken dat in principe eind september 1984 de bestelli
zal plaatsvinden.

i. Vermessungskarte NL.
De behoeftestelling met betrekking tot de Vermessungskar
NL is door LAS Inl-D aangeboden aan LAS OPN en LAS PL.
AOC is reeds door LAS PL benaderde omtrent de prioritei
stelling.
Besloten is dat deze als volgt zal zijn:
1. Het NTC-gebied.
2. De oefengebieden.
3. De eilanden Texel en Terschelling.

j. Gebruik luchtfoto's.
Annex H van de STANAG 3768 (PRI) blijkt reeds te zijn aa
genomen. De nieuwe Stanag is gereed om gedrukt te worden
Wanneer deze nieuwe versie ontvangen is zal LAS Inl-D de
per brief introduceren bij de Sie's G2 en de ondercomma
danten van de BLS.

k. Vermessungskarte BRD.
Niet geheel duidelijk was of de gestelde behoefte van 1
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de oorlogs- of de vredesbehoefte was. Het blijkt de oc
logsbehoefte te zijn. Tevens blijkt het dat de oorlogs-

Aktie: en vredesbehoefte sterk van elkaar afwijken.
1Lk 1Lk zal de oorlogs- en vredesbehoefte beter op elkaar ?

stemmen.
LAS Inl-D LAS Inl-D zal zorg dragen voor de opname van deze behoel

in Normap 80.
Kaarten zullen aangeschaft worden.

1. Boekwerk "markante punten".
Tot op heden heeft Sie Air Space Control 1Lk nog geen o<
tact gezocht met LAS Inl-D.

1Lk 1Lk wordt verzocht de noodzaak van dit onderwerp na
gaan.

m. Kaart Infanterie Schietkamp (serie M 835 blad Harskamp).
1Lk 1Lk zal een behoefte van de kaart ISK de Harskamp aan II

D bekend stellen.

n. Nieuwe kaarttypen.
101 Gnggp Tijdens de vergadering wordt door LAS Inl-D aan 101 Gnj

een kaartfilm overhandigd ter beproeving tijdens de eei
komende oefening.

o. Lijst van scripties gemaakt door cursisten op de SMID.
De lijst van scripties wordt tijdens de vergadering uitj
reikt. De scripties kunnen ter inzage opgevraagd won
bij de Af d BIMA van de SMID (kopieën hiervan kunnen n:
gemaakt worden daar Afd BIMA niet over reproduct
capaciteit beschikt),
(exemplaren NTC en HKKM worden separaat toegezonden).

p. Opdracht/taakomschrijving werkgroep milgeo.
Op verzoek van 1Lk is dit onderwerp als extra agendap
opgenomen.
Tijdens de vergadering wordt een bundel uitgereikt waa
de opdracht en taakomschrijving van de werkgroep milgeo
vermeldt staan, (exemplaren NTC en HKKM worden separ
toegezonden).

4. Rondvraag.
a. Opheffen van de "kaartmakersvergadering".

1Lk stelt voor bovengenoemde vergadering op te heffen.
Besloten wordt dit op de eerst volgende vergadering van
kaartmakers verder te bespreken.
De Wnd Vz geeft de leden ter overweging een personeels
van TDN op ad hoc basis aan de werkgroep milgeo toe
voegen.

b. VS Kaartlezen.
AOC vraagt wanneer het nieuwe VS Kaartlezen uitkomt.
E.e.a. hangt samen met de nieuwe kaarthoekmeter/plaatsa
duider (zie pt 3.h. van dit verslag). De beschrijving
deze nieuwe kaarthoekmeter/plaatsaanduider blijkt n
overeen te komen met die in het VS.
Door de leden wordt verzocht het VS uit te geven en v.w
de omschrijving van de kaarthoekmeter/plaatsaanduider
wijziging te sturen.

LAS Inl-D LAS Inl-D zal contact opnemen met de Sectie PL OCI.

Secr

Secr

Allen
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Aktie:

LAS Inl-D

Allen

Allen

6.

o. Vermessungskarte BRD.
AOC vraagt wanneer de Vermessungskarte BRD operatione
zal zijn.
Gestreefd wordt naar eind 1984, wanneer alle bladen gere
zijn. Bij AOC blijkt, t.b.v. les- en instructiedoeleinde
behoefte te bestaan aan 40 stuks van één kaartblad van
deze serie bij voorkeur blad L 2728.

d. Bulk verpakking kaarten in MOB-complexen.
Door AOC wordt gevraagd of er een andere oplossing \n voor de bulk verpakking van kaarten in de MC

complexen.
Een passende oplossing ligt niet direkt voor handen, v
kunnen in de toekomst de stalen kokers vervangen worc
door kartonnen dozen indien dit in de betrokken MC
complexen geen problemen oplevert.

e. Kaarten 1125.000.
Door LAS Inl-D wordt gevraagd de behoefte aan kaarl
1:25.000 van het NL grondgebied bekend te stellen.
De huidige kaarten 1:25.000 (laatste druk) zijn voorzj
van het rijksdriehoeknet en in de marge van de kaart U1]
ticks.
Gesteld wordt dat NTC hier de meeste behoefte aan zal ki
nen hebben terwijl 101 Gnggp waarschijnlijk geen behoel
heeft.

Vaststellen datum en plaats volgende vergadering;
Besloten wordt de 186 vergadering van de werkgroep Mil Geo
19 december 1984 bij 1Lk te Apeldoorn te houden.
Aanvang 13.30U.
Deelnemers aan deze vergadering welke de lunch die dag
Apeldoorn wensen te gebruiken dienen zich voor 13 deceml
1984 op te geven bij de secretaris, (tel. mil. 6-546
3917/civ. 070 - 733917).

Sluiting.
Omstreeks 14.30U sluit de wnd Vz, onder dankzegging voor
ders bijdrage, de vergadering.
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Agenda voor de 19e vergadering van de werkgroep MilGeo welke
19 december 1984 bij 1Lk te Apeldoorn gehouden zal worden.

1. Opening.

2. Goedkeuren notulen 186 vergadering.

3. Voortgang aktiepunten.

U. Opheffen "kaartmakers vergadering".

5. Info CAMPAL-projekt door KLu-vertegenwoordiger

6. Rondvraag.

7. Vaststellen datum en plaats volgende vergadering.

8. Sluiting.


