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Wageningen Marine Research 

Wageningen Marine Research (IMARES):  

wetenschappelijk instituut voor strategisch en toegepast 
zeeonderzoek ter ondersteuning van maritiem beleid en 
innovatie.  

 

 

 

Wageningen Economic Research (LEI): 

Toegepast wetenschappelijk instituut dat 
sociaaleconomisch onderzoek doet met de nadruk op 
landbouw, visserij, aquacultuur. 

 



Belangrijkste expertise 

 Milieu & socio-economische risico beoordeling 

 Governance, stakeholder & institutionele analyse 

 Marine Spatial Planning & GIS 

 Mesocosms & bioassays 

 Ballast Water Test Faciliteit 

 Oil spill response 

 

Photo: IMARES 



Mesocosm Test Faciliteit 



WMR in het noordpoolgebied 

Onderwerpen: 

 Mariene ecologie 

 Effecten van menselijke 
activiteiten op mariene 
systemen: 

● Ballast water / invasieve 

soorten 

● Vervuiling 

● Oliebestrijdingsmethodieken 

● Visserij 

 Systemen voor 
milieurisicobeoordelingen 

Bron: www.geographicguide.com  
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Kennis voor een duurzame noordpool... 



1) Veranderingen in het noordpoolgebied 



Het noordpoolgebied 

 Gebied ten noorden van de 
Noordpoolcirkel (66°33'NB) 

 Zee omringd door land, bedekt 
door zee-ijs (1-4 meter dik) 

 Alaska (VS), Siberië (Rusland), 
Scandinavië, Groenland, Canada.  

 Binnen de noordpoolcirkel: 

● Winter continu donker 

● Zomer continu licht 

 Zee- en luchtstromen 

 Grote dieptes 



1) Veranderingen in het noordpoolgebied 



1) Veranderingen in het noordpoolgebied 

Afname in zee-ijs bedekking 



1) Veranderingen in het noordpoolgebied 

https://nsidc.org/cryosphere/sotc/sea_ice.html 

De situatie in 2016 



1) Veranderingen in het noordpoolgebied 



1) Veranderingen in het noordpoolgebied 



1) Veranderingen in het noordpoolgebied 

Minister Koenders, 2015 John Kerry (Buitenlandse Zaken, VS), 2016 

Ban Ki-Moon (VN), 2015 



1) Veranderingen in het noordpoolgebied 



2) Olie en gas ontwikkelingen 



2) Olie en gas ontwikkelingen 

 Groeiende wereldbevolking 

 Belang olie & gas voor wereldeconomie 

 Olieprijzen 

 “Makkelijke” olie raakt op  

  we gaan dieper en kouder... 

 



2) Olie en gas ontwikkelingen 

Bron: http://pubs.usgs.gov/fs/2008/3049/fs2008-3049.pdf 



2) Olie en gas ontwikkelingen 

Bron: http://www.arkgis.org 



2) Olie en gas ontwikkelingen 



3) Technische beperkingen van winning 

onder extreme omstandigheden 



3) Technische beperkingen winning onder 

extreme omstandigheden 

Fysieke omstandigheden: 

 Lage temperaturen 

 IJs 

 Slecht zicht 

 

Uitdagingen: 

 Afgelegen gebieden 

 Navigatie & communicatie 

 Technische standaardisering 
van materialen ontbreekt 

Bron: www.ec.gc.ca 



3) Technische beperkingen winning onder 

extreme omstandigheden 

Gangbare technieken: 

Bron: www.bluebird-electric.net/sustainable_oil_exploration_deep_sea_drilling_surveying.htm  



3) Technische beperkingen winning onder 

extreme omstandigheden 

Trend: onder het ijs opereren via sub sea installaties 

Bron: www.tujobs.com/news/172334-how-to-extract-oil-from-under-arctic-ice 



4) Mens en natuur in het noordpoolgebied 



4) Mens en natuur in het noordpoolgebied 

 Uniek gebied dat snel verandert 

 Steeds meer onder druk van de mens 

 Niet één ecosysteem of één gemeenschap 

 Veel verschillende gevoeligheden en belangen! 

Bron: ec.europa.eu 



4) Mens en natuur in het noordpoolgebied 

 Zeeleven aangepast aan extreme omstandigheden 

 Seizoen verschillen, vetopslag, migratie, langzame groei 

 Hoge biomassa productie in voorjaar en zomer 

 Directe overgang van energie tussen trofische niveaus 



4) Mens en natuur in het noordpoolgebied 

Bron: www.buzzle.com/articles/tundra-food-chain.html 

Ecosysteem kust – zee-ijs – zee Ecosysteem land 



4) Mens en natuur in het noordpoolgebied 

Bron: www.amap.no 



5) Milieudruk in het noordpoolgebied 



5) Milieudruk in het noordpoolgebied 

a) Wereldwijde bronnen (buiten het gebied), zoals: 

 

-Afvalverwerkingsinstallaties 

 

-Landbouw 

 

-Transport 

 

-Malariabestrijding 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=vrachtwagens+snelweg&source=images&cd=&cad=rja&docid=Q4slMM_NNuKelM&tbnid=R6cyE-CdkYwFpM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.paligroup.nl/uk/home&ei=Zb4sUbbeM9GV0QWj_YDoDA&psig=AFQjCNGcUXrTNUt7RZZSGqjhdKEDTjeQAg&ust=1361973199852664


5) Milieudruk in het noordpoolgebied 

Vervuilende stoffen bereiken noordpoolgebied via: 

 
Zeestromingen Lucht Rivieren 

Bron: www.amap.no 



5) Milieudruk in het noordpoolgebied 

‘Cold condensation effect’:  

verdamping  atmosferisch 

transport  neerslag 

(condensatie) 

 

One-hop transport: 

direct transport via verdamping 

naar koude streken 

 

Multi-hop transport: 

transport via een opeenvolging 

van verdamping – verplaatsing – 

neerslag naar koude streken 
Bron: www.ec.gc.ca 



5) Milieudruk in het noordpoolgebied 

b) Lokale bronnen (in het gebied zelf), zoals: 

 

-industrie 

 

-scheepvaart 

 

-olie- en gaswinning 

 

-stortplaatsen van afval en radioactief materiaal 



5) Milieudruk in het noordpoolgebied 

Effecten van olievervuiling op ecosystemen hangen af van: 

 Samenstelling olie 

 Eigenschappen van omgeving en condities 

 Biologische eigenschappen en gevoeligheid 

 Spill response: strategie, methode, effectiviteit 

 

Bron: www.greenpeace.com Bron: wikipedia 



5) Milieudruk in het noordpoolgebied 

Bron: Jonny Beyer 

Gedrag en afbraak van olie in zee 



5) Milieudruk in het noordpoolgebied 

Lichte olie 

 giftigheid 

Drijvende olie 

 besmeuren 

Zware olie / residu 

 verstikken 

Toxische effecten Fysische effecten 

Biologische effecten van olie: 
http://www.ipieca.org/publication/guidelines-biological-impacts-oil-pollution 



5) Milieudruk in het noordpoolgebied 

‘Hydrofiele’ (water-oplosbare) olie:  

 Heeft een maximale lengte van 11C-atomen 

 Is relatief vluchtig en makkelijk afbreekbaar  

 Lost relatief goed op in water  

 Kan worden opgenomen door waterdieren via diffusie, 
‘ademhaling’, absorptie en voedselinname 

 Risico: kan acuut giftig zijn voor waterdieren 

 Kan ophopen in waterbodems en het lagere deel van 
voedselwebs 



5) Milieudruk in het noordpoolgebied 

1. Vrijkomen van 

giftige stoffen uit 

olie 

2. Opname van giftige 

stoffen door dieren 

3. Effecten op 

celniveau 

4. Verandering in 

functioneren van 

organen of 

bijvoorbeeld 

hormonale systemen 

5. Effecten op 

de gezondheid 

van individuen 

en populaties 



5) Milieudruk in het noordpoolgebied 

Van den Heuvel-Greve e.a., 2009 

Bron: www.amap.no 



5) Milieudruk in het noordpoolgebied 

‘Hydrofobe’ (waterafstotende) olie:  

 Heeft een minimale lengte van 12C-atomen 
(alkanen en alkenen) 

 Kan een olievlek op het water vormen 

 Kan als druppeltjes dispergeren in water 

 Bind sterk aan zwevend materiaal in het water 
en zinkt naar de bodem 

 Risico: direct contact met organismen door 
drijvende olie 

 Beperkte ophoping in organismen door lagere 
biologische beschikbaarheid 



5) Milieudruk in het noordpoolgebied 

Wat zijn de gevolgen van een 
olieramp voor het 
noordpoolgebied? 

 Hoe gedraagt olie zich in 
koud water (met ijs)? 

 Hoe giftig is olie in koud 
water (met ijs)? 

 Hoe ruim je olie op in koud 
water (met ijs)? 



5) Milieudruk in het noordpoolgebied 

Gedrag en afbraak van olie in zee in het noordpoolgebied 

 Nog veel kennis ontbreekt 

Bron: www.amap.no 



5) Milieudruk in het noordpoolgebied 

 Uitdaging: opruimen 
van olievervuiling in het 
noordpoolgebied 

 Best beschikbare 
technieken werken 
mogelijk niet onder 
koude omstandigheden 

 Inzet nodig op testen 
en verbeteren van 
technieken om 
olievervuiling te 
bestrijden in de 
poolgebieden 

 Nog veel kennis ontbreekt 

Bron: www.noaa.gov 



6) Duurzame exploitatie van het 

noordpoolgebied 



6) Duurzame exploitatie van het 

noordpoolgebied 

People 

Planet 

Profit 

De uitdaging: 
Hoe kan je nieuwe activiteiten ontwikkelen in het noordpoolgebied.... 

met behoud van mens ...   en natuur? 



6) Duurzame exploitatie van het 

noordpoolgebied 

Bron: Karman & Jongbloed (2008) 



6) Duurzame exploitatie van het 

noordpoolgebied 

Beschermde gebieden 

Bron: http://www.emodnet-arctic.eu/mpa 

IUCN 
category 

Description 

Ia Strict Nature Reserve 

Ib Wilderness area 

II National Park 

III Natural Monument or feature 

IV Habitat/species management area 

V Protected landscape/seascape 

VI Protected area with sustainable use of natural resources 

Not 

Reported 

For protected areas where an IUCN category is unknown and/or the 

data provider has not provided any related information. 

Not 

Applicable 

The IUCN Management Categories are not applicable to a specific 

designation type. This currently applies to World Heritage Sites and 
UNESCO MAB Reserves. 

 Not Applicable also applies to a site that does not fit the standard 
definition of a protected area (PA_DEF field = 0). 

Not 

Assigned 

The protected area meets the standard definition of protected areas 

(PAF_DEF = 1) but the data provider has chosen not to use the IUCN 

Protected Area Management Categories. 

 



6) Duurzame exploitatie van het 

noordpoolgebied 

Flexibele regels:  

Strenger in gevoelige gebieden, minder streng in minder 
gevoelige gebieden? 

 

Invullen van kennisleemtes: 

 Profit: technische ontwikkelingen 

 Planet: gevoelige soorten, gebieden en seizoenen 

 People: effecten op bevolking (inheems/niet-inheems) 



7) Wat is nodig? 



7) Wat is nodig? 

Overheid: 

 Kaders stellen 
waarbinnen activiteiten 
kunnen plaatsvinden 
m.b.t. Nederlandse 
bedrijven 

 Dialoog met andere 
landen m.b.t. deze 
kaders 

 Ondersteuning bieden 
bij kennisontwikkeling 



7) Wat is nodig? 

Industrie: 

 Verdere technische ontwikkeling 
t.b.v. winning in het 
noordpoolgebied: 

● Technieken voor veilige 
exploratie en productie 
(preventie) 

● Oliebestrijdingstechnieken 

 Een specifiek oliebestrijdingsplan 
voor het noordpoolgebied 

 Klaar hebben staan: schepen, 
instrumenten, getraind personeel 



7) Wat is nodig? 

Kennisinstellingen: 

Ontwikkelen, verzamelen en toepassen van kennis voor 
het noordpoolgebied met betrekking tot: 

● kennis over en bijzonderheden van het gebied voor 
de natuur en de bevolking  

● Interacties tussen soorten binnen een ecosysteem 

● Identificatie van sleutelsoorten in een ecosysteem 

● Identificatie van gevoelige gebieden voor 
sleutelsoorten (gevoeligheidskaarten)  

● Effecten van drukfactoren van economische 
activiteiten op sleutelsoorten 



7) Wat is nodig? 

Een dialoog tussen overheid, bedrijven, kennisinstellingen 
en Niet-Gouvermentele Organisaties (NGO’s) om 

gezamenlijk te bepalen onder welke voorwaarden en in 
welke gebieden de noordpool duurzaam gebruikt kan 

worden voor zowel mens als natuur. 

 

Bron: ec.europa.eu 





Kennis voor een duurzame noordpool 

 Onderzoek op geïsoleerde onderzoekstations van de 
poolgebieden ... van oorsprong een wereld gedomineerd door: 

● Mannen met baarden 

● Mannenhumor 

● Mannenkleding 

-25% onbebaarde 

mannen  

1997 Antarctica: 

43 bewoners... 

-63% bebaarde 

mannen 

-12% vrouwen 



Kennis voor een duurzame noordpool 

2015 SEES expeditie naar Spitsbergen: 66 expeditieleden... 

-15% bebaarde 

mannen 

-43% onbebaarde 

mannen  
-42% vrouwen 



Kennis voor een duurzame noordpool 

 Er is veel veranderd: 

● Meer vrouwen op onderzoekstations 

● Moeders naar afgelegen gebieden 

● Vrouwenkleding beschikbaar 

 Sfeer van mannenwereld blijft, maar minder sterk... 

 Film gemaakt t.b.v. een college van de minor Oil&Gas 

 Vrouwelijke onderzoeker van IMARES gevolgd tijdens het 
uitvoeren van onderzoek op Spitsbergen in juni-juli 2013 

 

 



Kennis voor een duurzame noordpool 
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