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Verslag van de 21e vergadering-J
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In het kader van de proefneming zijn reeds enkele bedri.
ven bezocht waarbij bleek dat kunststof dozen niet voldof
daar zij o.m. warmte gevoelig zijn; ze te kwetsbaar zi.
en dat het gewicht van de dozen te groot is. (60 % van i
inhoud).
Momenteel wordt bij de kartonageindustrie een doos on'
worpen welke waterbestendig is; licht in gewicht is waai
van de aanschafkosten laag zijn. Bovendien kan deze nieui
e doos gebruikt worden in plaats van de normale verpakking;
dozen. Er zullen enkele proefexemplaren geleverd worden.
De wnd Vz zal de leden van de werkgroep op de hoogte hoi
den.

Kaarten 1;25.000.
101 KVP zal door de zorg van LAS Inl-D voorzien word'
van een aantal extra kaartfilms 1:25.000 van GE. De a
drukken van deze films zullen gebruikt worden voor het
detail uitwerken van de Opplannen.
Bij de discussie over dit onderwerp kwam ook de kaa
1:10.000 ter sprake waarbij gesteld moet worden dat ve
grotingen van de schaal 1:50.000 c.q. 1:25.000 bedoe
werden.
De wnd Vz waarschuwde voor de schijnbare nauwkeurighe
van een vergroting 1:10.000 en verzocht 1Lk hierin m
terughoudendheid te coördineren.

Inventarisatie van organen die zich binnen de KL bezij
houden met militaire geografie en meteorologie.
Inhoudelijk is geen commentaar ontvangen.
Tekstueelcommentaar van SMID en GOC zal verwerkt word
waarna de finale tekst tijdens de volgende vergader!
uitgereikt zal worden.
HKKM verzoekt de secretaris 6 exemplaren naar Chef Hydr
grafie op te sturen.

Fiche "Behoefte Mil Geo inlichtingen 1Lk".
1Lk reikte ter vergadering het fiche uit en verzoekt e
ieder dit te bestuderen en eventueel commentaar hier
tijdens de volgende vergadering ter tafel te brengen,
(exemplaar NTC wordt separaat toegezonden).

Taak/functieanalyse TAP.
Tijdens de vergadering wordt door 1Lk de taak/functiear
lyse TAP uitgereikt. Mocht hierop nog commentaar zijn, c
kan dit ook tijdens de 22e vergadering ingediend worden,
(exemplaar NTC wordt separaat toegezonden).

Voortgang studies 1Lk.
Onderhavige studie is nog steeds in behandeling bij LAS
B3.
LAS Inl-D bewaakt de voortgang.
De studie zal voor enige dagen ter bestudering aan (
worden opgestuurd.

Terreinanalisten (functie code nr. D16X0) bij 1Lk.
Dit punt zal van de aktiepuntenlijst worden afgevoerd.
SMID merkt op dat bij 490 Centraal Krijgsgevangenenk;
(mob) 5 functies van Int lufoz niet worden vervuld, !



stelde dat het aanbevelenswaardig is met SOMOB contact
te nemen of het niet zinvol is mobilisabele terreinai
listen op deze functies in te laten stromen.

LAS Inl-D LAS Inl-D zal hieromtrent met SOMOB contact opnemen.

g. Mil Geo organisatie-structuur; "voldoet deze?".
Tijdens de vergadering wordt een concept beschouwi
"kaartvoorziening in NL" door LAS Inl-D aan leden ter h?
gesteld.
De wnd Vz verzoekt de leden commentaar op dit conce
schriftelijk in te dienen voor 21 augustus 1985 in te d:
nen.

Secr (exemplaar NTC wordt separaat toegezonden).

h. Digitaliseren Topografische Informatie.
Op de vraag van GOC, om een gestandaardiseerd gedigil
liseerd systeem t.b.v. de terreininformatie, wees de \z op het gestelde in de ontwerp AGeo-P1, die als bijl;

3 bij het verslag van de 20e vergadering was gevoegd.
LAS Inl-D De wnd Vz voegde hieraan toe dat LAS aktie zal ondernei

J als de Ageo-P1 zowel in de IGEO Working Party van de t
als de Nato Geographic Conference aangenomen is.
Dit punt zal van de aktiepuntenlijst worden afgevoerd.

i. Vermessungskarte NL.
Door LAS PI is vastgesteld dat deze kaart in NL "terre:
meetstafkaart" zal heten.

LAS Inl-D TDN en 101 AMA zijn reeds met de voorbereidende werkza;
heden aangevangen; LAS Inl-D zal de leden van de werkgn
omtrent de vorderingen op de hoogte houden.

j. Gebruik luchtfoto's.
De contacten tussen HKKM en de vertegenwoordiger van
Naval Board zijn gelegd.
Dit punt van de aktiepuntenlijst worden afgevoerd.

k. Vermessungskarte BRD.
LAS Inl-D 1Lk heeft de gevraagde gegevens omtrent dit onderwerp ;

. LAS Inl-D bekend gesteld, die de verdere noodzakeli
,} akties zal ondernemen.

Dit punt zal van de aktiepuntenlijst worden afgevoerd.

1. Opdracht/taakomschrijving werkgroep milgeo.
Over dit punt ontstaat een levendige discussie welke
volgt wordt samengevat: Er dient in de taakomschrijv
van de werkgroep opgenomen te worden dat er ook inh
wordt gegeven aan een planning op middelbare en lange t
mijn.

LAS Inl-D LAS Inl-D zal contact opnemen met LAS PI om een verteg
woordiger van deze afdeling een lezing te laten geven v
de leden van de werkgroep omtrent de visie van LAS PI v
de toepassing van het C 3 I systeem in de toekomst.
Hierna zal een beperkt aantal leden van de werkgroep
opdracht krijgen voor de militaire geografie in de krij
macht een soortgelijke visie op te stellen.

GOC stelde voor de opdracht voor de werkgroep milgeo
volgt te redigeren:



"Het coördineren en adviseren inzake het systeem van
totale inspanning van de krijgsmacht t.a.v. de behoef
bepaling, de productie en verspreiding van militair g
grafische gegevens/inlichtingen teneinde de besluitvorm
inzake de vredes- en oorlogstaken van de krijgsmacht op
maal te kunnen ondersteunen".

HBIMA stelde voor de opdracht als onderstaand te re
geren:
" 1. Het als overkoepelend interservice-orgaan op het

bied van de Militaire Geografie, de Meteorologie en
Teledetectie gevraagd en ongevraagd adviseren van
GLAS en van andere krijgsmachtdelen dtv de GLAS.

2. Het coördineren van de werkzaamheden binnen dé krij
macht op het gebied van de Militaire Geografie,
Meteorologie en de Teledetectie, het initiëren van
derzoek en het opstellen van studies zowel voor
middelbare termijn (beleidszaken) als voor de ko
termijn (actuele zaken).

3. Het vaststellen van de behoefte, het (doen) produce
...) en het (doen) verspreiden binnen de krijgsmacht

informatie mbt de in punt 1 vermelde vakgebieden t
einde de besluitvorming inzake de vredes- en oorlc
taken van de krijgsmacht in het bijzonder te kur
ondersteunen."

De hierboven weergegeven concept opdrachten voor de we
groep kunnen dienen als basis voor de discussie.

1. VS 2 - 15H7 Kaartlezen.
TDN De TDN zal op dit VS nog schriftelijk commentaar levei

De overige leden hebben geen commentaar.

m. Afgedane aktiepunten.

Terreinanalisten bij 1Lk.

Digitaliseren Topografische Informatie.

.J Gebruik luchtfoto's.

Vermessungskarte BRD.

4. Rondvraag.
a. Kaartserie M 745-CCM.

101 GNGGP merkt op dat de duitse CCM kaarten se
1:5.0.000 minder gebruikt worden aangezien de topografi
ondergrond sterk verouderd is. Het blijkt echter ii
praktijk dat het thema CCM, wat een opdruk is, wel
bruikbaar is.
LAS-^Inl D antwoord hierop dat GE overgaat tot het uitg
van CCM-overlay's en dat de CCM-kaart gaat vervallen.
Bovendien is GE van plan zich meer te richten óp de se
1:250.000 ; het CENTAG-gebied is reeds voltooid,
NORTHAG-gebied zal nu worden aangevangen.

b. Kaarten op kunststof.
HKKM vraagt wat er als commentaar op de kaarten gedrufc

_ U _



kunststof is binnengekomen.
LAS-Inl D antwoord hierop dat de kaart 32 W, gedrukt
JUPO, een mislukking is; het kaartbeeld kan zeer eenvouc
van het basismateriaal afgeveegd worden. Het commentaar
de textielkaart tbv het KCT komt er aan, het zal gunst
zijn.

5. Vaststellen datum en plaats volgende vergadering!
Besloten wordt de 22e vergadering van de werkgroep Mil Geo
4 september 1985 bij de Landmachtstaf in Den Haag Prinses Ju]
anakazerne te houden.
Aanvang 10.00 uur.

6. Sluiting.
Om 12.50 uur sluit de wnd Vz de vergadering met de mededel:
dat om 13-30 uur de dia-bandlezing zal aanvangen gevolg de
een rondleiding door de Topografische Dienst.

7. Rondleiding TDN.
De directeur geeft een korte inleiding en aanvulling op
diabandlezing vwb het niveau van de lezing en bepaalde de!
van het productieproces die voor de gemiddelde leek niet in1
ressant zijn en dientengevolge niet bij de diabandlezing 1
sprake komen.
Na de, reeds op de nieuwe lokatie aangepaste, beeld-gelt
voordracht volgen de leden van de werkgroep de directeur in
volgorde van het ontstaan van een kaart door het bedrijf.
Door het steeds nadrukkelijk overschrijden van de per ond<
werp beschikbare tijd bleek dat het "kaartmaken" een facii
rend gebeuren blijft.
Het is zeer zeker de moeite waard om op een ander moment <
volledige dag uit te trekken om het bedrijf grondig te bezi<
tigen.
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Agenda voor de 22e vergadering van de werkgroep MilGeo welke op
september 1985 bij de Landmachtstaf in Den Haag gehouden zal wor
den.

1. Opening.

2. Goedkeuren notulen 21e vergadering.

3- Voortgang aktiepunten.

4. Voordracht LAS-Plannen mbt de visie lange termijn van het C
systeem,

5. Discussie over opdracht/taakomschrijving werkgroep Mil Geo

6. Rondvraag.

7. Sluiting.


