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Na de lager school, die hij met tegenzin volgde, ging Geudeke als enige leerling in 1952 naar het
Stedelijk Gymnasium in Gorinchem en daarna is bij fysische geografie in Utrecht gaan studeren, waar
hij later Kartografie als afstudeerrichting heeft gekozen en samen gestudeerd met Edzard Bos (ITC).
Op 16 mei 1966 trad hij in dienst bij de Topografische Dienst bij de Topografische afdeling bij
geodetisch ingenieurs: Van Roermund, Van Zuijlen, Van der Linden en Kers en is begonnen met
verkenningen in Strijen en Naaldwijk.
Daarna is hij begonnen met project om de kaartinhoud te verbeteren.
Tot 1974 heeft Geudeke veel ruimte gekregen om in de Kartografische Vereniging en het Koninklijk
Nederlands Aardrijkskundig Genootschap veel dingen te doen. Hij zat in de redactie van het
Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, later het Geografisch Tijdschrift, was eindredacteur
van het Kartografisch Tijdschrift en bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Kartografie.
Geudeke werkt van 1966 tot 1972 op de Topografische Afdeling, daarna ging hij naar de
Kartografische Afdeling. In maart 1975 werd bekend dat de Topografische Dienst zou moeten
verhuizen naar Emmen. Geudeke bleef hoofd van de Kartografische Afdeling. In 1976 werd hij
algemeen coördinator voor het opstellen van het programma van eisen voor het gebouw en de hele
personeelsproblematiek en uiteindelijke voor de verhuizing.
De automatisering kwam pas goed van start na de verhuizing naar Emmen, die hij heeft gestimuleerd
in samenspraak met een grote gebruikersgroep.
Geudeke is Van Roermund opgevolgd op 1 juni 1984 na een open sollicitatieronde tot 1999.
In de jaren 1975 tot 1984, voordat Geudeke tot directeur werd benoemd, heeft hij colleges gegeven
aan de Hogere Militaire Vorming in Den Haag.
Vanaf zijn benoeming tot directeur heeft Geudeke veel tijd besteed aan twee internationale
organisaties. CERCO, een club van directeuren van karteringsinstellingen in Europa en de NATO met
Geographic Conferences (één keer per jaar een week lang in Brussel ).

