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1. Hierbij bied ik ü het verslag van de 23e vergadering van de werkgroep
Mil Geo aan.
De vergadering heeft op 12 november 1985 bij het Hoofd Kwartier Korps Mariniers
te Rotterdam plaatsgevonden.

2. De volgende vergadering zal plaatsvinden op 28 januari 1986 bij de
Landmachtstaf te 's-Gravenhage.
Aanvang 10.00 uur; agenda is gevoegd.
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Verslag van de 23e vergadering van de Werkgroep MIL GEO, gehoud*
12 november 1985 bij het Hoofd Kwartier Korps Mariniers te Rotter
dam.

Aanw
LAS Si e Inl-D

TDN
ILk Sie G2n u n
GOC Sie Plannen
AOC Bur Meetdienst
101 Gnggp-S2
101 Gnggp-Sie S2
SMID Afd BIMA
HKKM Staf Off Inl.
NLC Sie 62
NTC Sie G2

jni sgeving:
(Vz) LAS Sie Inl-D

AOC Hfd Meetdienst
ILk Sie G2
SMID Afd BIMA
NTC Sie G2

Aktie: 1.

2.

3.

ILk

ILk

Opening.
Om 10.00U opent de wnd Vz de vergadering en heet de leden va
de werkgroep welkom. De Kapmarns van Asperen Vervenne doet ee
aantal huishoudelijke mededelingen en geeft een korte toelich
ting op het middagprogramma.

Notulen 22e vergadering.
De notulen van de 22e vergadering
goedgekeurd, (bij de punten 3.g. en
tie te nemen en de agendapunten 6.
behoren te worden in 5. 6. en 7.

worden met 2 wijziginge
3.m. diende LAS Inl-D ak
7. en 8. gewijzigd hadde

Behandeling aktiepuntenlijst van de vorige vergadering.
~a~. Bulk verpakking kaarten In

Brief van ILk is nog niet
echter mede dat de inhoud hiervan zal z i jnaa^clevoorkeu
naar de dozen zal uitgaan.

Door Inl-D is
Kaarten 1:25.000.

bedoelde index verstuurd.
[deelt mee dat het mogelijk is de onderha

lm te zetten. ÉHHHivoegt "i er aa
toe dat eveneens de mogelijkheic^fsfaar om deze in d
vorm van films bij WBK II te Hannover aan te vragen.
ILk zal contact opnemen met WBK II en de verkregen film
via LAS Inl-D bij de TDN laten reproduceren.

c. Inventarisatie van organen die zich binnen de KL bezig
houden met militaire geografie en meteorol ogTëTi



Allen

GOC/lLk

GOC/lLk

LAS Inl-D

NTC en NLC zijn inmiddels eveneens in het bezit van h«
boekwerk gekomen. NTC heeft hierop geen commentaar.
NLC daarentegen verzoekt de navolgende wijzigingen aan 1
brengen:
(1) Blz 4. pt 4. zin 3 bij de genoemde onderdelen "NL(

toevoegen.
(2) Blz 7. pt 7. zin 3 "operationeel" te vervangen doe

"functioneel".
Aanwijzing secretaris: Deze wijziging dient niet •
het boekwerk aangebracht te worden daar dit boekwei
de huidige situatie weergeeft.

(3) Blz-8.pt 7.b.(5) Dient als volgt gesteld te worden:
"Het beheer en de bevoorrading van eenheden met kaai
ten:
(a) behorende tot de reservevoorraad van ILk, in o|

dracht van ILk.
(b) behorende tot de reservevoorraad van Northag,

opdracht van Northag/lLk.
(c) behorende tot de reservevoorraad van NLC, in o

dracht van NLC.

d. Fiche "Behoefte Mil Geo inlichtingen ILk".
Gezien het feit dat geen verder commentaar is binnen gek
men stelt de wnd Vz voor dat GOC en ILk dit verder "
petit comité" zullen oplossen en de resultaten hiervan a
de leden zullen mededelen.

e. Taak/functieanalyse TAP.
Daar opdit onderwerp eveneens geen nader commentaar
gekomen stelt de wnd Vz ook hier voor te handelen zoa
gesteld in punt 3.d.

lLk/101 Gnggp

Voortgang studies ILk.
LAS Inl-D heeft nogmaals
gegaan, gebleken is dat
lage prioriteit hebben.
Wnd Vz besluit dit punt wel in
melden, doch niet meer als
Mil Geo organisatie-structuur:

de voortgang over
deze studies bij

de studies
LAS PI B3

het verslag te blijven ve
aktiepunt te behandel e

"voldoet deze?".
Tiydens devergadering wordt eenkopie van aantekenv
Mi lGeo 85-127 dd 5 nov 85 uitgereikt.
Wnd Vz geeft hierop een uiteenzetting van de genomen e
tie. Als dit aantekenvel officieel wordt aangeboden, 2
DEBKL ,Afd. Organisatie Adviezen tevens in de automatis
ringsbehoefté voorzien.
Wnd Vz stelt voor de huidige aktie door te voeren.
Naar aanleiding van vragen van leden van de werkgrc
geeft de wnd Vz nog een toelichting met betrekking tot \t "automatisering van de adminstratie van de kaartvt

strekking", welke alleen uit kleinschalige projeki
blijkt te bestaan.
In dit kader merk
tot 401 en 402, biJTDl Gng
verd.
ILk is geen voorstander van het inleveren van kaarten <
let op de arbeidsintensiviteit.
Besloten wordt dat vertegenwoordigers van ILk en 101 Gn;
zullen bezien of er in de toekomst nog kaarten moeten wi

op dat, in tegensteTT
aarten ook worden inge'

2 -



LAS Inl-D

TDN

LAS Inl-D

HKKM

TDN

m.

LAS Inl-D

den ingenomen of dat men overgaat op éénrichtingverke
van militaire kaarten met betrekking tot het vredesve
brui k. Het belangrijkste punt hierbij is te bezien m
hoeveel kaarten het vredesverbruik van ILk per jaar z
stijgen.

Pigi tal i seren Topografi sche Informati e.
Smi Weerd deelt mee dat hij heeft vernomen dat de KI u b
het CAMPAL-projekt het gebruik van scantechnieken nee
laten vallen. Men denkt nu aan het toepassen van vide
beeldpiaattechni eken.
Tijdens de volgende vergadering zal hierover nadere info
matie worden gegeven.

Terrei nmeetstafkaart
Door de potentiële gebruikers is de behoefte bekend g
stel d aan LAS Inl-D.
De TDN heeft van 101 AMA de basismeetgegevens van kaar
blad 16 Oost ontvangen; de TDN zal nu uit de vertikaal f
to's punten opmeten en de resultaten van 101 AMA en T
vergelijken, hierna zal beslist worden welke methode vo
de terreinmeetstafkaart gebruikt zal gaan worden.

Verzamelen van MGID op de verschillende niveau.
Bespreking tussen LAS Inl-D/GOG en ILk heeft plaats gevo
den. Dit onderwerp wordt als aktiepunt aangehouden.

Plastificeren VM kaartej___
geeft te kennen een pre

met gepTasTiTfcëërdë kaarten uit te willen zetten binn
het Korps Mariniers.
Verder overleg hieromtrent met LAS Inl-D.

VS 2 - 1517 Kajr.tlezen.
$ mee dat het commentaar nog niet
is.

Dit onderwerp wordt als aktiepunt aangehouden.

Opdracht/taakomschrijving werkgroep milgeo.
Uit de op 3 oktober 1985 gehouden vergadering is een cc
cept voorstel tot wijziging van de opdracht tot het forn
ren van de werkgroep MilGeo voortgekomen. Middels aanl
kenvel MilGeo nr. 85-117 dd 16 oktober 1985 is ,dit voc
stel voor commentaar verstuurd aan

merkt op
te worden

gaan accoord met het cc
daFin pt 8.b.(4). "SMID" r
waarna ook hij accoord gaat r

cept,'Dhr. Hagé
toegevoegd dient
het stuk.
De secretaris reikt tijdens de vergadering het conct
opdracht/taakomschrijving werkgroep milgeo "nieuwe sti;
uit. De wnd Vz geeft nog een korte uiteenzetting en st*
dat hij dit stuk zal aanbieden aan de Coördinatie Comnr
si e Inlichtingen en Veiligheid (CCIV). (Dit is inrnidd*
uitgevoerd).
De wnd Vz zal de leden op de hoogte houden van verd<
ontwikkelingen.
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n. Lezing Plannen.
LAS Inl-D Wnd Vz stelt voor dit punt op eenzelfde wijze te behand

len als pt 3.f. van dit verslag.

o. Mi l i tai re atlas van Neder!and.
De leden van de werkgroep hebben, om nu reeds een behoef
te kunnen stellen, nog te weinig inzicht omtrent de vo
waarin een militaire atlas gepresenteerd zou kunnen wo

QjjfttÊÊjjÊfjt) bericht over de ontwikkeling van e
kaart 1:50.WO in boekvorm (bestaande uit 4 delen) c
civiel geproduceerd gaat worden. Door het toevoegen v
het UTM-grid zou de basis van een militaire atlas van N
der!and gelegd kunner îjn^^^^

TDN Wnd Vz verzoekt flJPMBIiBBde leden op de hoogte
houden van verdere ontwikkelingen.

4. Discussie over opdracht/taakomschrijving werkgroep Mil Geo.
Tïë discussie dekt eveneens dit punt bij de behandeling v

- • * punt 3.m.

5. Rondvraag.
a. Lijst van scripties gemaakt door cursisten op de SMID.

Al l en "De leden van de vergadering worden in het bezit geste
van een lijst met scripties vervaardigd door cursisten \e Afd. BIMA van.de SMID.

De scripties kunnen bij 4flMIKfrter inzage worden opc
vraagd.

b. Meteorologisch Informatie Systeem (METIS).
Kap Smits doet verslag van de ontwikkelingen met betre
king tot het METIS-projekt. Aan dit projekt wordt deelc
nomen door de KLu en de KM.
Vanwege de interesse van de KL, is een eerste versie pl<
concept bij LAS PI ingediend waarin de aansluiting van
KL .op METIS wordt behandeld.

Secr/LAS Inl-D Dit onderwerp zal als aktiepunt in de komende agenda's i
% de vergaderingen worden opgenomen.

c. Kaarten op kunj
.••-*£•.••*.•' „•Jzr.^.lf .• . r^ -̂ .̂ ^ î̂ a^^^^^^aaahn-̂  T- 7-1 • n i"

>vraagt naar de ontwikkel'
op Hét gebied'14'̂  ll<atr'te'h op "kunststof. Er is onlangs <
nieuwe proef gedaan met dit soort kaarten, volgens de t
ning van de wnd Vz is het produkt niet veel verbetei
daar de hechting van inkt op het materiaal nog steeds <
vol doende i s.

Secr LAS Inl-D zal een aantal exemplaren ter beschikking sti
len om deze binnen het Korps Mariniers te beproeven.

d. Djgitale Topografische Informatie.
LAS Inl-D *M|iMMfK~vëTzöëkt of er bij de KLu informatie verkrei

kW'wöTdèh over digitale topografische informatie en «
eventueel op de volgende vergadering aan de leden bekt
te stellen.

e. Beschikbare ruimte bij advanced depot van 401 KVP.
deelt mee dat bij het inrichten van
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depot gebleken is dat er nog _+ 400 m2 ruimte beschikbac
is.
Naar aanleiding hiervan is op 28 november 1985 een vergó
dering gehouden bij ILk tesamen met LAS Inl-D, 101 Gngc
en 401 KVP. ILk zal een herberekening doen van NORMAP l
en het resultaat hiervan aan LAS Opn d.t.v. LAS Inl-D aar
bieden. Daar nu reeds vaststaat dat aanzienlijk meer kaat
ten voor de oorlogsopslag nodig zullen zijn, zal een de«
van deze extra voorraad in de door NLC beschikbaar geste1
de ruimte worden opgelegd.

LAS Inl-D LAS Inl-D zal NLC op korte termijn de behoefte bekei
stellen.

f. Drukken op soepel polyester.
_ vraagt of de mogelijkheid bestaat tot h<

drukken van ""vakgrenzen en pijlen" op soepel polyester.
LAS Inl-D LAS Inl-D zal informeren bij BAOR omdat men daar de bi

schikking heeft over een uitgebreid lichtdruksysteem.
Tevens worden de mogelijkheden van zeefdruk, offset <
radex niet uitgesloten.

g. Kaarthoekmeter/plaatsaanduider.
Wnd Vz deelt de leden mee dat de opdracht tot het aanmak
van de kaarthoekmeter/plaatsaanduider bij het CWI g
plaatst is. De le deellevering kan medio januari 1986 ve
wacht worden.

HKKM ^HMMMMMlHiliMMHlB informeert de leden dat
bTf "h* et MËOB (Mr i nrTTeTCrüïïi sch en Optisch Bedrijf) e
aantal plotmallen voor het gebruik van luchtfoto's ve
vaardigd zijn. De mallen hebben een natostocknummer, d
wat tijdens de volgende vergadering bekend gemaakt z
worden, zodat door anderen deze mallen ook besteld kunn
worden.

i. Legerkorpsoefem' ng.
TDN/lLk ILk stelt dat nog niet bekend is wat de naam van deze c

fening gaat worden; wel is. bejcgnd dat de oefening ei
1988 zal Plaatsvinden. JMHflBlHk|fc zal voor l janua
1986 de behoefte aan kawjgn^pïïFlpfe oefening aan L
Inl-D bekend stellen; aanmÈÊÊÈÉfBÊÊJi wordt verzoc
met betrekking tot het werkTlWvlT*deTDN voor 1988
nodige maatregelen te treffen.

6. Vaststellen datum en plaats volgende vergadering:
Besloten wordt de 24è vergadering van de werkgroep Mi l Geo
28 januari 1986 bij de Landmachtstaf te Den Haag te houden.
Aanvang 10.00 uur.

7. Sluiting.
Om 13.15 uur bedankt de wnd Vz de aanwezigen en sluit de v<
gaderi ng.

8. Bezoek aan de haven van Rotterdam.
Na de lunch wordt een uitgebreide rondvaart, op een hulpva.
tuig van de KM, door diverse havenbekkens gemaakt waarbij di
kundige uitleg werd gegeven door personeel van de Marid.



Misschien omdat het weerwaarnemingsschip "Cumulus" van h
KNMI in de haven lag afgemeerd waren de weergoden ons ze
gunstig gezind.
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Agenda voor de24e vergadering van de werkgroep MIlGeo welke op
28 januari 1986 bij de Landmachtstaf te Den Haag gehouden zal
worden.

1. Opening.

2. Goedkeuren notulen 23e vergadering.

3. Voortgang aktiepunten.

4. METIS-projekt.

5. Rondvraag.

6. Vaststellen datum en plaats volgende vergadering.

7. Sluiting.


