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 “Pakijs bij Edgeøya. Olieverf 50x170 cm. Met dank aan Robin d’Arcy Shillcock. (Zoek de beer!)” 
 

 
   

 

  
   
      

Kort nieuws 

POOLSYMPOSIUM 

Op 2 december 2021 vindt het 
Poolsymposium 2021 plaats, 
in het MUSEON in Den Haag. 
Wetenschappelijke inzichten 
en relevante ontwikkelingen 
over het poolgebied komen 
aan bod. Er zijn meerdere 
sessies naast elkaar met dus 
een divers programma. 
Registreren kan hier. Er is 
beperkte capaciteit. 

 

VIKINGEN PRECIES 

1000 JAAR GELEDEN 

IN NEWFOUNDLAND 

Gronings onderzoek toonde 
verrassend aan dat, op basis 
van dendrologie (jaarringen), 
de Vikingen in het jaar 1021 
aanwezig waren. Of de 
nederzetting L’Anse aux 
Meadows net gesticht was of 
juist tegen het einde liep, valt 
niet op te maken. Link.    
 

 

WRAKDUIKEXPEDITIES 

NAAR EREBUS EN 

TERROR UITGESTELD 

Vanwege covid-19 worden 
de expedities uitgesteld naar 
2022. In de tussentijd zijn 
duidelijke afspraken gemaakt 
over wie wat precies krijgt en 
waarvoor betaalt – Nunavut, 
Canada als geheel of het 
VK? Link. 

https://www.nwo.nl/bijeenkomsten/pool-symposium-2021
https://nos.nl/artikel/2402449-precies-1000-jaar-geleden-vikingen-waren-in-1021-in-noord-amerika
https://polarjournal.ch/en/2021/10/05/work-on-the-terror-and-erebus-continues/
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Agenda 

 
Maandag 25 oktober. Online lezing, Femke 
de Jong, oceanograaf, over de rol van de 
poolgebieden op de wereldwijde 
oceaanstromingen. Meld u hier aan.  

In het nieuwe jaar hopen we geleidelijk ook 
weer fysieke lezingen te organiseren. De 
online versie biedt wel de mogelijkheid 
sprekers van ‘ver weg’ uit te nodigen. De 
eerstvolgende lezing zal 31 januari zijn. 
 
2 december is het Poolsymposium van het 
NWO. Zie voor meer informatie, deze link.  
 
 

 
Onderzoeksprogramma naar Antarctisch toerisme 

 

De Nationale Wetenschapsagenda en het Nederlands Polair Programma, namens de 
rijksoverheid, hebben de handen ineen geslagen voor een speciale financieringsronde voor 
onderzoek naar Antarctisch toerisme. De toename van de aantallen bezoekers en steeds 
weer nieuwe activiteiten baart de Nederlandse overheid zorgen. Deze ronde heeft als doel 
meer inzicht te krijgen in de impacts van toerisme en hoe activiteiten beter te reguleren, 
controleren en handhaven. Er is ruim 4 miljoen euro beschikbaar. Meer informatie is hier 
te vinden.  

 

 
 
“Wat doe je als je ecosystem instort? Ik leer het op Spitsbergen.” 

 

Luister of lees het artikel van Thomas Oudman die twee weken kampeerde aan de 
westkust van Spitsbergen die onderdeel is van een Nederlands team ecologen onder 
leiding van de Groninger Jouke Prop. Zijn veldwerkervaringen, de gevolgen van 
klimaatverandering voor de brandgans en klimaatvluchteling ‘Lady Gaga’ komen uitgebreid 
in het stuk van De Correspondent naar voren. Het vervolg lees of luister je hier.  

 

 

 
Expeditie in Noord-Canada met een Nederlands tintje 

Julia Lattaud, onderzoeker bij NIOZ op Texel, was aan boord van een expeditie naar 
permafrost – in de droge bodem én zeebodem – in de Beaufortzee en Noordwestpassage. 

Volg de blogs hier: https://nunataryuk.org/component/tags/tag/field-blogs  

 

https://pixabay.com/nl/photos/ijsberg-ijs-groenland-bevroren-4498677/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfczHmUMLqfko_0OMIh3tkTekJysY51EM9dkqUyHqBn6AQdyA/viewform?usp=sf_link
https://www.nwo.nl/en/polar-symposium-2021
https://www.nwo.nl/onderzoeksprogrammas/nationale-wetenschapsagenda-nwa/thematische-programmering-nwa/polair-toerisme
https://decorrespondent.nl/12674/wat-doe-je-als-je-ecosysteem-instort-ik-leerde-het-op-spitsbergen/544877591588-15025edb
https://decorrespondent.nl/12755/op-spitsbergen-werd-ik-opgeslokt-door-de-natuur-en-nu-verdwijn-ik-zelfs-in-mijn-voortuin/1021922691900-49bda710
https://nunataryuk.org/component/tags/tag/field-blogs
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Kleinste ijsuitbreiding Noordpoolgebied sinds begin metingen  

Het Noordpoolgebied heeft dit jaar de 12e 
kleinste ijsuitbreiding sinds het begin van 
de metingen gehad. De gehele top-12 ligt 
echter tussen 2007 en 2021, dus 
geruststellend is dit allerminst.   

Antarctica had tot 1 september een 
(inmiddels) ongebruikelijk grote 
uitbreiding, maar tegelijkertijd is de 
inkrimping direct erna ingezet - ongeveer 
twee weken te vroeg. Check de 
interactieve grafieken voor Noord en Zuid 
zelf: 
https://nsidc.org/arcticseaicenews/charctic
-interactive-sea-ice-graph/  
 
Ondertussen was september wereldwijd 
weer een erg warme maand, dat bericht 
meteoroloog Scott Duncan. 
 
Is sleutelen aan het klimaat de oplossing? 
Bekijk de special van De Kennis van Nu 
en kom erachter.  

 

Achtergrondartikel: van de eerste satellietobservaties van zeeijs in de jaren ’70 tot nu: 
https://www.cryopolitics.com/2021/09/28/could-nasas-newest-satellite-witness-an-ice-free-
arctic-ocean/  

 

  

40 jaar toezicht op het Antarctische ecosysteem en beheer van 
visserijactiviteiten 

 

Het monitoringsprogramma van de CCAMLR spoort significante veranderingen op, zodat de 
levende rijkdommen van de Antarctische wateren behouden blijven. Het programma is actief 
op 237 plekken. Alla data vormt een lange reeks aan ecologische gegevens. Diverse soorten 
worden bewaakt, zoals pinguïns en stormvogels.  
 
De afgelopen jaren is de waakzaamheid gegroeid door een toename van krill-visserij. Meer 
informatie is hier te vinden: https://40years.ccamlr.org/40-years-of-monitoring-the-antarctic-
ecosystem-and-managing-fishing-activities/  
   
 

 

  

https://nsidc.org/arcticseaicenews/charctic-interactive-sea-ice-graph/
https://nsidc.org/arcticseaicenews/charctic-interactive-sea-ice-graph/
https://twitter.com/ScottDuncanWX/status/1446171251458912261
https://www.ntr.nl/De-Kennis-van-Nu/19/detail/Sleutelen-aan-het-klimaat/VPWON_1330214
https://www.ntr.nl/De-Kennis-van-Nu/19/detail/Sleutelen-aan-het-klimaat/VPWON_1330214
https://www.cryopolitics.com/2021/09/28/could-nasas-newest-satellite-witness-an-ice-free-arctic-ocean/
https://www.cryopolitics.com/2021/09/28/could-nasas-newest-satellite-witness-an-ice-free-arctic-ocean/
https://40years.ccamlr.org/40-years-of-monitoring-the-antarctic-ecosystem-and-managing-fishing-activities/
https://40years.ccamlr.org/40-years-of-monitoring-the-antarctic-ecosystem-and-managing-fishing-activities/


 

IMAKA Herfst II 2021 

 

 

 -4°C 
 

 

 

Overig nieuws 

 

Plankton moet het aantonen, maar klimaatverandering zie je op Spitsbergen ook met het blote 
oog al. 

https://ukrant.nl/magazine/plankton-moet-het-aantonen-maar-klimaatverandering-zie-

je-op-spitsbergen-ook-met-het-blote-oog-al/  

 

De Groenlandse minister van buitenlandse zaken drijft discussie op de spits: 

‘alleen Inuït mogen stemmen in een referendum over onafhankelijkheid’. 

https://www.highnorthnews.com/en/greenlands-foreign-minister-argues-only-inuit-

should-be-allowed-vote-independence 

(Inmiddels is de minister naar huis gestuurd en neemt de premier van Groenland de 

honneurs waar, red.). 

 

Nieuw Europees Arctisch beleid gepresenteerd 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_5214  

 
 

Warmest Tent on Earth – Pitching in the Siberian Arctic 
Winter  

Klik op deze link om de video te bekijken. 

 

https://ukrant.nl/magazine/plankton-moet-het-aantonen-maar-klimaatverandering-zie-je-op-spitsbergen-ook-met-het-blote-oog-al/
https://ukrant.nl/magazine/plankton-moet-het-aantonen-maar-klimaatverandering-zie-je-op-spitsbergen-ook-met-het-blote-oog-al/
https://www.highnorthnews.com/en/greenlands-foreign-minister-argues-only-inuit-should-be-allowed-vote-independence
https://www.highnorthnews.com/en/greenlands-foreign-minister-argues-only-inuit-should-be-allowed-vote-independence
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_5214
https://www.youtube.com/watch?v=8gI6q4R8ih4
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SOCIAL MEDIA 
 

 

 
Luister naar de podcasts van Arctic Circle hier 

 

 

https://open.spotify.com/show/03hEMncLZFnIi5cYUEQUae
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Boekenplank: Niemandsland van Adwin de Kluyver (schreef eerder over 
Sjef van Dongen op Spitsbergen!) 

 
Van historicus Aldwin de Kluyver verscheen in 

2019 het boek  Het Gedroomde Noorden. In 

Niemandsland gaat hij op een literaire en fysieke 

reis naar het zuidelijke puntje van de aardbol. 
Kluyver vertelt zijn verhaal parallel aan de 

memoires van de Japanse zuidpoolreiziger Nobu 

Shirase die in 1911 naar Antarctica reisde, en 

ondersteunt het met dagboekfragmenten, 

gedichten en foto's van andere historische 
expedities. Zo ontstaat een beeld van een grote 

groep gedreven personen met een gezamenlijk 

doel: de Zuidpool. Waarom zij bereid waren de 

hoge prijs te betalen diedat soms kostte, wordt in 

dit boek duidelijk. Bron: Historia,  5/2021 
Meer informatie, zoals trailers en recensies: klik op 
deze link. Veel leesplezier! 
 
 
 
 
 

 
 
Expositie 
Magnetisch Noorden, in de 
Kunsthal Rotterdam 
https://www.kunsthal.nl/nl/plan
-je-
bezoek/tentoonstellingen/mag
netischnoorden/  
 
 
 
 

 

 

Mocht u suggesties hebben voor de IMAKA nieuwsbrief? Schroom niet en 
mail ons op imaka.info@gmail.com  

 

 

https://www.adwindekluyver.nl/#niemandsland
https://www.adwindekluyver.nl/#niemandsland
https://www.kunsthal.nl/nl/plan-je-bezoek/tentoonstellingen/magnetischnoorden/
https://www.kunsthal.nl/nl/plan-je-bezoek/tentoonstellingen/magnetischnoorden/
https://www.kunsthal.nl/nl/plan-je-bezoek/tentoonstellingen/magnetischnoorden/
https://www.kunsthal.nl/nl/plan-je-bezoek/tentoonstellingen/magnetischnoorden/
mailto:imaka.info@gmail.com

