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Hierbij bied ik U het verslag van de 24e vergadering van de werkgroep
Mil Geo aan.
De vergadering heeft op 28 januari 1986 bij de Landmachtstaf te 's-Gravenhage
plaatsgevonden.
De volgende vergadering zal plaatsvinden op 26 maart 1986 bij het NLC
te Deventer.
Aanvang 10.00 uur; agenda is gevoegd.
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Verslag van de 24e vergadering van de Werkgroep MIL GEO, gehouc
28 januari 1986 bij de Landmachtstaf te Den Haag.

Aanwezig,:
LAS Sie Inl-D

TDN
ILk Sie G2
GOC Sie Plannen
AOC Bur Meetdienst
101 Gnggp-Sie S2

SMID Afd BIMA
HKKM Staf Off Inl.
NLC Sie G2
NTC Sie G2

Afwe

innisgeving:
(Vz)

Aktie:

LAS Sie Inl-D
AOC Hfd Meetdienst
101 Gnggp-S2
SMID Afd BIMA
NTC Sie G2

Opening.
Om 10.00U opent de wnd Vz de vergadering, en verwelkomt
leden van de werkgroep en doet tevens een aantal huishoudel
ke mededelingen.
Notulen 23e vergadering.
De notulen van de 23^ vergadering worden met 3 wijzigin
goedgekeurd, (bij de punt 3.c.(2). dient de opmering "aam»
zing secretaris" in zijn totaliteit te vervallen; bij p
3. o. dient de zin "Door het toevoegen
gelegd kun
zijn" te vervallen; bij punt 5.e. in de eerste zin dient
nog" gewijzigd te worden in "in totaal").
Behandeling aktiepuntenlijst van de vorige vergadering.

a. Bulk verpakking kaarten in MOB-complexen.
Brief van ILk is ontvangen dd 23 januari 1986. De prol

matiek betreffende dit onderwerp is in vermelde brief
gedaan.
Dit onderwerp is als aktiepunt afgevoerd.

b. Kaarten l;25.000.

ILk

lik heeft nog niet hieromtrent kunnen overleggen met
II, oorzaak de personeelswisselingen bij WBK II.
Dit punt wordt als aktiepunt aangehouden.

c>

Inventarisatie van organen die_zich binnen de KL bezig
houden met militaire geografie en meteorologie .
De inventarisatie is afgerond.
Dit onderwerp is als aktiepunt afgevoerd.

d.

Fiche "Behoefte Mil Geo inlichtingen ILk" .
Dit onderwerp zal in een andere werkgroep verder behandel
worden.
Dit onderwerp is als aktiepunt afgevoerd.

e.

Taak/functieanalyse TAP.
Dit probleem is door vertegenwoordigers van
afdeling BIMA opgelost.
Dit onderwerp is als aktiepunt afgevoerd.

f.
LAS Inl-D

\l

MilGeo
NLC

lLk/101 Gnggp

ILk en SM]

Voortgang studies ILk.
Met betrekking tot dit onderwerp zijn geen nieuwe ontwil
kelingen te melden.

g. Mil Geo organisatie-structuur; "voldoet deze?".
85-127 dd 5 nov 85 is inmiddels in b<
handeling bij LAS Org.
Vertegenwoordiger C-NLC zal informeren naar de voortgang
De wnd Vz vermeldt dat hem tot zijn genoegen gebleken :
dat de kleinschalige automatisering van 401 en 402 in b<
handeling zijn genomen bij LAS Controller, Bureau Inform.
tievoorziening.
In afwijking tot wat bij overige gebruikers bekend is vei
zorgt dit bureau niet alleen de aangevraagde apparatui
maar ook de hierbij behorende opleiding.
De in de vorige vergadering gestelde vraag met betrekkii
tot het innenemen van kaarten zal nog nader uitgewerl
worden door 101 Gnggp en ILk.
h.

\"

apparatuur

Digitaliseren Topografische Informatie.
De wnd Vz vermeldt de laatste ontwikkelingen met betre'
king tot het CAMPAL-projekt. De KLu heeft haar beproevi;
afgesloten en is nu in staat om specifikaties te schrijv
voor dit systeem. In januari 1987 verwacht men de "pre
op de vliegbasis Volkel. In h
CAMPAL systeem wordt het kaartmateriaal aangeleverd mi
dels het videobeeldplaatsystéem. Daarbij wordt gebru
gemaakt van bestaand kaartmateriaal dat middels "scannin
op de beeldplaat wordt aangebracht. Deze wijze van digit
liseren heeft de beperking in zich dat de informatie op
beeldplaat niet anders kan geschieden dan - zonder toevo
ging, wijziging of interpretatie - het kaartbeeld sec
een beeldscherm te tonen, (het genereerd via electronisc
weg "dia's).
i.

GOC

Terreinmeetstafkaart
De TDN heeft de opgegeven punten ingemeten en de result
ten hiervan vergeleken met die van 101 AMA. Voor ei
maart 1986 zal TDN haar bevindingen rapporteren aan L
Inl-D, waarna op LAS PI en AOC Bureau Meetdienst terugg
koppeld zal worden.

j . Verzamelen van MGID op de verschillende niveau's_.
GOC heeft hieromtrent een "trigger" in ontwerp en zal de
LAS PI aanbieden als een eerste operationele behoefte.
- 2-

HKKM

k . Plastificeren van kaarten.
Door de zorg van C-402 worden een aantal Combat-landi
charts geplastificeerd, die door eenheden van het Kc
Mariniers beproefd zullen worden.
Vertegenwoordiger HKKM zal over \r de resultaten
LAS Inl-D bekend stellen.
VS 2 - 1547 Kaartlezen.
Dhr. v. d. Linden deelt mee dat het commentaar opgestelc
samenwerking met -flHHHIMMb af gerond zal worden en
LAS Inl-D zal

TDN/SMID

m.

Opdracht/ taakomschrijving werkgroep milgeo.
Het in het vorige verslag genoemde aantekenvel met goe(
keuring terug ontvangen van HINL. Vervolgaktie :
1. De instellingsbeschikking van de werkgroep Mi!
dient te worden herzien.
2. Door zorg van de wnd Vz zal met vertegenwoordigers
KLu en KM overleg gepleegd worden op welke wijze
Coördinatie Comité Militaire Geografie gevormd d
te worden.

n.

Lezing Plannen.
Aangezien de tekst van de lezing, die door LAS PI geg
zou worden, door de zorg van LAS Inl-D bij de hier
geïnteresseerden ter inzage is gegeven is dit punt va:
agenda afgevoerd.

LAS Inl-D

Militaire atlas van Nederland.
mede dat het idee, de civiele
van Nederland "even" van een UTM-gri
voorzien niet uitvoerbaar is. Het reproductiemateriaa
aangekocht door de civiele opdrachtgever.
Een andere mogelijkheid is, als er echte behoefte aan
dat de KL het reproductiemateriaal, waarschijnlijk
veel geld, terug koopt.
Hij adviseert eerst te wachten tot de eerste editie
schenen is en dan te bezien of deze niet in dezelfde
gebruikt kan worden.
Dit onderwerp is als aktiepunt afgevoerd.
Kaarten op kunststof.
De kaarten die op kunststof zijn geleverd aan het ï
Mariniers blijken niet geschikt te zijn voor het oefe
bied van het Korps Mariniers.
Dit onderwerp is als aktiepunt afgevoerd.
Beschikbare ruimte bij advanced depot van 401 KVP.
LAS Inl-D heeft op 10 februari 1986 de extra behoefte
ruimte bekend gesteld aan C-NLC. Details worden v«
geregeld door C-401 Kaartverstrekkingspeloton.
Dit onderwerp is als aktiepunt afgevoerd.

LAS Inl-D

r.
101 Gnggp

Drukken op soepel polyester.
LAS Inl-D verzoekt de vertegenwoordiger van 101 Gnggp i
beelden van de gewenste folies ter beschikking te ste:
en zal trachten aan de wensen van de S2-101 Gnggp tegi
te komen.

_ o

s.

Kaarthoekmeter/plaatsaanduider.
De laatst bekende informatie is dat de kaarthoekmeter,
plaatsaanduider met ingang van l april 1986 bij 402 10
ingestroomd zal zijn.
Dit onderwerp is als aktiepunt afgevoerd.

t'

PIotma11en t.b.v. luchtfoto's.
De vertegenwoordiger HKKM stelt de volgende gegevens t«
beschikking:
1. Positiezoeker op lufo's NSN 6750.17.055.9517
2. Plotmal voor lufo's
NSN 6750.17.055.9518
3. Intervisibility mal
NSN 6750.17.055.9519
Dit onderwerp is als aktiepunt afgevoerd.

u.

Legerkorpsoefening.
iLk zal TDN, bij benadering de behoefte aan kaarten beke
stellen zodat de TDN daarmee, met het bestellen van .
hoeveelheden papier, rekening kan houden.
Dit onderwerp is als aktiepunt afgevoerd.

ILk

METIS-pr-o jekt.
doet de navolgende mededeling m. b. t. het MET I
project:
De KL versie van het METIS-projekt het MISKL (Meteo Informat
Systeem KL) is in het eindstadium van de planconceptfase. I
middels is het projekt door de Legerraad geaccordeerd en opg
nomen in het MAP 86 - 96.
Het daarin voorkomende bedrag van mfl 1,5 wordt verruimd na
mfl 4 i.v.m. uitbreiding naar de invoering van gebruikssyst
men tot en met het niveau van de brigade binnen het ILk,
het meenemen van het NLC in de behoefte.
5.

Rondvraag.
a. Personeelsvoorziening als gevolg van automatisering.
De vertegenwoordiger NLC merkt op dat, wanneer de autom
tisering bij 401 en 402 doorgevoerd wordt, bezien mo
worden of het dienstplichtig personeel vervangen zou ku
nen worden door burgerpersoneel.
Geadviseerd wordt dat dit na voltooing van de automatis
ring, opgenomen zal worden met LAS Org.
b.

CCM-kartering in het westen van Nederland.
Vertegenwoordiger SMID Af d. BIMA stelt de vraag of er
dit moment plannen zijn ook het westen van Nederland vc
wat betreft terreinbegaanbaarheid opnieuw in kaart
brengen.
Vice Vz antwoordt hierop dat in internationaal verbc
overeen is gekomen dat tot nader order geen CCM kaart
van West-Nederland gemaakt zullen worden, daar de bodem
West-Nederland beneden de l meterlijn ongeschikt is vc
"Cross Country Movement". Wel wordt de bedekking R&B nj
het westen uitgebreid op de schaal 1:250.000 waardoor l
probleem van verplaatsen wordt opgelost.

6•

Vaststellen datum eg. plaats volgende vergadering;
Besloten wordt de 25e vergadering van de werkgroep Mi l Geo
houden op 26 maart 1986.
Plaats : Boreelkazerne te Deventer, gebouw l, kmr 74.
(zie bijgevoegde routebeschrijving).
Aanvang : 10.00 uur.

7.

Sluiting.
Om 13.00 uur bedankt de wnd Vz de aanwezigen en sluit de ve
gadering.

Agenda voor de 25e vergadering van de werkgroep MilGeo welke o;
26 maart" 1986 bij het NLC te Deventer gehouden zal worden.
1.

Opening.

2.

Goedkeuren notulen 24e vergadering.

3.

Voortgang aktiepunten.

4.

Aanpak herstructurering van de MilGeo organisatie.

5.

Rondvraag.

6.

Vaststellen datum en plaats volgende

7.
8.

Sluiting.
Lezing taak NLC door'

vergadering.

