
Binnen alle wapens van de krijgsmacht speelt Geo informatie een belangrijke rol, een rol die volgens 
luitenant-kolonel Ronald Bier snel toeneemt in omvang en belang. In deze KennisKring neemt hij ons mee in 
het geo-werkveld van onze krijgsmacht. De ondersteuning van internationale missies, de internationale 
samenwerking, de noodzaak om een goede (3D) presentatie van de werkelijkheid (inclusief ondergrondse 
infra) te hebben, maar ook de invloed van “space weather” gaat ons duidelijk worden. 

Geo informatie steeds belangrijker (onmisbaar?) voor de krijgsmacht

Woensdag 22 mei Utrecht
Agenda

Georganiseerd samen met:

Locatie: 

Hoofdkantoor Movares

Daalseplein 100, 

3511 SX Utrecht

Telefoon: 030 265 5555

13:00 Inloop – Ontvangst

13:30 Welkom, en introductie sessie namens Ruimteschepper Jan Roodzand

Welkom gastheer Movares
John van Langeveld, Business manager binnen Movares, heet ons namens de gastheer 
welkom en schets kort een beeld van de activiteiten die Movares voor en met onze 
krijgsmacht uitvoert. 

John van Langeveld

13:45 Introductie Defensie en Geo Informatie

Militaire eenheden kunnen niet zonder betrouwbare en actuele Geo Informatie. Lkol
Ronald Bier, Geo Informatie officier binnen het ministerie en mede organisator van deze 
Kennissessie, schetst in het kort de taak en organisatie van het Ministerie van Defensie en 
de operationele eenheden. Hij vertelt wat binnen de Krijgsmacht onder Geo Informatie 
wordt verstaan, hoe Geo Informatie wordt verkregen en hoe dit door eenheden binnen de 
verschillende wapens wordt gebruikt. Vanuit zijn ministeriële rol vertelt hij iets over de 
Geo-visie en de Geo Informatie Infrastructuur. 

Luitenant-kolonel

Ronald Bier

Geo Informatie 
Officier

14:40 Geografie nationaal maar vooral ook internationaal van (toenemend) groot belang.

Lkol Rijk van Hunnik, Commandant van de Dienst Geografie van de Krijgsmacht zal zijn 
eenheid introduceren. Hij gaat hierbij onder meer in op de unieke taken en 
verantwoordelijkheden en (inter)nationale inbedding van zijn eenheid. De rode draad 
van de bijeenkomst, het toenemende belang van geografische informatie komt hier 
ook nadrukkelijk aan de orde

Luitenant-kolonel

Rijk van Hunnik

Commandant van 
de Dienst Geografie 
van de Krijgsmacht 

15.25 Korte Pauze

15:45 Actuele en toekomstige ontwikkelingen 

Lkol Marcel van Loon, gaat in op actuele ontwikkelingen binnen het werkveld van de 
Militaire Geografie. Tevens biedt hij ons een blik in de toekomst voor ons vakgebied 
binnen de krijgsmacht.

Luitenant-kolonel

Marcel van Loon

Hoofd Defensie 
Expertise Centrum 

GeoInfo van de 
Dienst Geografie 

16:30 Behoefte aan en rol van geo-experts binnen defensie

Het belang en gebruik van Geo Informatie neemt toe. Dus ook de vraag wordt groter. 
Wat heeft de Krijgsmacht nodig om aan deze toenemende vraag te kunnen voldoen? 
Wat kunnen ‘geo-experts’ hierbij betekenen?  Lkol Ronald Bier zal de kenniskring
afronden en een aanzet geven tot de mogelijkheden voor ‘geo-experts’.

Luitenant-kolonel

Ronald Bier

Geo Informatie 
Officier

17:00 Afronding, napraten, borrel Einde 18:00

De Kenniskring is een initiatief van 


