Nederlandse Expeditie naar Oost‐Spitsbergen, Edgeøya
Een wetenschappelijke expeditie richting Noordpool, waarbij een studie wordt gemaakt
van de lange termijn veranderingen met gebruik van data die Nederlandse onderzoekers
in de periode 1968‐1988 hebben verzameld over vegetatie, vogels en zoogdieren.
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ALGEMEEN
Middels deze nieuwsbrief willen wij u graag
informeren over de ontwikkelingen rondom de
plannen voor sees.nl. Op dit moment werken wij aan
en drietal zaken, de financiën, de vergunningen en de
website. Omdat de eerste twee zaken minder
voorspoedig verlopen dan gehoopt hebben wij
besloten de expeditie voorlopig uit te stellen naar de
zomer van 2013.
FINANCIËN
Voor de fondsenwerving hebben we bewust ingezet op
het Nederlands bedrijfsleven dat zich wil profileren
door de expeditie. We zijn niet succesvol geweest bij
de Postcode Loterij en het Svalbard Environmental
Fund. Het lukt ons daarom niet om de boot tijdig voor
2012 te reserveren. Fondsenwerving staat het
allerhoogst op onze agenda maar we hebben er nader
advies voor nodig. Suggesties zijn van harte welkom.
De begroting bedraagt € 8000,‐ per persoon.
VERGUNNINGEN
De gouverneur van Svalbard werkt momenteel aan een
nieuw management plan voor de natuurreservaten van
Oost‐Spitsbergen (zie: http://www.sysselmannen.no/
hoved.aspx?m=44365&amid=3180767). De kans is
groot dat dit nieuwe plan van invloed zal zijn op onze
planning. We zijn in overleg met de Sysselmann over
de mogelijkheden voor de expeditie.
INFORMATIE VOOR WETENSCHAPPERS
Op dit moment hebben 39 wetenschappers uit
verschillende disciplines aangegeven belangstelling te
hebben om zich aan te sluiten bij de expeditie. De
komende periode zal gewerkt worden aan een
wetenschappelijk plan. Het wetenschappelijk plan
wordt gepresenteerd op het WBPI/NWO symposium

van 14 december 2011 in Utrecht
(http://www.wbpolar.nl) en wordt de basis van het
logistieke plan. Uiteraard zijn de ontwikkelingen
rondom het nieuwe management plan van groot
belang voor de onderzoeksmogelijkheden.
INFORMATIE VOOR BELANGSTELLENDE STUDENTEN
We willen studenten de mogelijkheid geven ervaring
op te doen met deze expeditie. We kunnen echter
pas definitief beslissen over wie mee kan, als de
expeditie gefinancierd is en een vergunning heeft.
Tot die tijd is het erg belangrijk om je op te geven via
de website, zodat we snel verder kunnen als we meer
zekerheid hebben.
INFORMATIE VOOR OVERIGE BELANGSTELLENDEN
We zijn erg blij met alle interesse van mensen die
zich via de website hebben opgegeven. Voorlopig
kunnen we echter geen garanties voor deelname
geven. Zolang het wetenschappelijke en logistieke
plannen nog niet zijn uitgewerkt is het voor ons
moeilijk om de criteria vast te leggen om een selectie
te kunnen maken wie we mee kunnen nemen als
schrijver, fotograaf, filmer of gids.
VOORTSCHRIJDENDE VOORBEREIDINGEN
We verzamelen publicaties over Edgeøya en hebben
een deel daarvan al vrij beschikbaar kunnen maken
via de website onder oude gegevens/publicaties. De
ecologische landschapskaart hebben we kunnen
overzetten in een geografisch informatie systeem en
ingepast in de topografische kaart. Op de website
staat onder historie/olieboringen een recente video.
SUGGESTIES?
Heeft u suggesties voor subsidies, donaties of
anderszins? We horen graag van U.

