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25 januari 2020 

Nieuws 

Programma in ‘t kort 

10:30  Op eigen gelegenheid: expositie “Spitsbergen 79” in het Universiteitsmuseum  

12:00  Deuren openen. Welkomst met koffie en thee. Van 12:10-12:55 wordt er in de grote zaal de 

  film Liefs uit Spitsbergen gedraaid.  

13:00  Openingswoord door de voorzitter 

13:10  Blok 1: Terugblikken op SEES 2015 en ver daarvoor 

15:10  Pauze 

15:40  Blok 2: Voortuitkijken naar SEES 2020 

17:00  Afsluiting door de voorzitter 

17:15  Napraten 

Hét Kasteel, Groningen 

Allereerst wensen we iedereen een voorspoedig en hopelijk eens een verfrissend koud jaar! Het is hoog 

tijd om poolshoogte te nemen van de Publieksdag op 25 januari. Wij van Imaka en het Arctisch Centrum 

hebben er al veel zin in — en u blijkbaar ook, want de aanmelding zat in een mum van tijd vol. Er is inmid-

dels een bescheiden wachtlijst. Met 140 gasten kan Hét Kasteel niet nóg meer mensen verschansen. Het 

belooft dus een beregezellige middag te worden. Ook de invulling van het middagprogramma is inmiddels 

bekend: Maarten Loonen komt over de geselecteerde onderzoeksprojecten en zijn eigen onderzoek ver-

tellen, terwijl expeditieleider Jan Belgers zijn bijdrage toespitst op het leiden van zo’n bijzondere expedi-

tie. 

Zon op 08:29, zon onder 17:03 | Nieuwe maan | Hoog 10:56 & 23:01, laag 04:56 & 17:04 | Noorderlicht 0% kans | Langjarig gemiddelde temp. 3°C 



Sprekers blok 1: Terugblikken op 2015 

Dagvoorzitter: Kees Bastmeijer, Universiteit van Tilburg 

René van der Wal, Swedish University of Agricultural Sciences  

Wat is er aan de hand met hoog-Arctische vegetatie?  

Martine van den Heuvel-Greve, Wageningen University 

Olie in de koelkast; invloed van kou op het gedrag  

en de giftigheid van olie 

 

Frigga Kruse, Universiteit van Kiel (eerder RUG) 

Met een theelepel op de toendra: eenvoudige en 

verstrekkende wetenschap 

Ko de Korte, Oceanwide Expeditions  

Een winter met ijsberen: Kap Lee 1968-1969  

Sprekers blok 2: blik voorwaarts naar 2020 

Maarten Loonen, Arctisch Centrum, Rijksuniversiteit Groningen 

Overzicht wetenschappelijke projecten voor SEES 2020. Met extra aan- 

dacht voor zijn eigen onderzoek naar ganzen en klimaatverandering  

Jan Belgers, expeditieleider Oceanwide Expeditions 

Op expeditie met wetenschappers én toeristen 

 

Na elk verhaal is er enige gelegenheid voor vragen. Tijdens de pauze zijn de sprekers natuurlijk ook 

‘aanspreekbaar’. Een aantal wetenschappers presenteert dan ook hun poster met resultaten. 



Ons onderkomen beslaat een monumentale zaal met plaats voor 

140 personen. De presentatie wordt op meerdere kleinere scher-

men dichtbij geprojecteerd zodat alles van afstand goed te volgen 

is. In de foyer verzorgt de catering u met koffie, thee en limonade 

(onbeperkt). Tijdens de pauze zal er een kleine verrassing zijn om 

de inwendige mens te versterken. In het bijzonder na afloop is de 

bar open voor een borrel en andere wensen. Daarvoor krijgt u van 

ons bij binnenkomst twee consumptiemunten. Deze zijn slechts in 

te wisselen voor consumpties. 

NB – u dient zelf voor lunch te zorgen voorafgaand aan deze mid-

dag! 

Verzorging 

Expositie Spitsbergen 79 

Film en foto’s 

Voorafgaande aan deze bijeenkomst zou u een bezoek kunnen brengen aan het Universiteitsmuseum van 

de Rijksuniversiteit Groningen. Daar is een bijzondere expositie te zien: Spitsbergen 79. De expositie (link) 

kijkt aan de hand van nooit eerder vertoonde foto’s van expeditielid en wetenschappelijk fotograaf Ben 

Bekooy terug op de bijzondere expedities naar Amsterdameiland/Smeerenburg in 1979 en 1980. Vanuit 

het Arctisch Centrum Groningen deden zij onderzoek naar het verblijf van zeventiende-eeuwse walvis-

vaarders en de invloed van de Nederlandse walvisindustrie op de arctische omgeving. Speciaal voor ons 

opent het Universiteitsmuseum haar deuren al om 10:30, zodat u ruim de tijd heeft om deze tentoon-

stelling op eigen houtje te verkennen (entree €5, Museumkaarthouders gratis).  

Lopend via de prachtige Oude Kijk in ‘t Jatstraat richting Hét Kasteel (10 minuten te voet, route) zijn er 

talloze gelegenheden om lunch in te slaan.  

Om 12:00 openen de deuren van Hét Kasteel. Het loont om er vroeg bij te zijn, want vanaf 12:10 draait in 

onze grote zaal de film Veel liefs uit Spitsbergen, gemaakt tijdens de Nederlandse Spitsbergen Expeditie 

van 1968-1969 op Edgeøya. Onder het genot van een kop koffie of thee (bij de prijs inbegrepen) kunt u 

naar dit prachtige, spannende en nostalgische verslag kijken. De film duurt tot 12:55, zodat u daarna nog 

even snel de benen kan strekken voor het programma begint. (Ook online te zien). 

In de koffiepauze is er in de grote zaal een slideshow met foto’s van Ronald Visser en Frits Steenhuisen. 

Een aantal wetenschappers brengt een poster mee met resultaten van hun deelname in 2015. 

https://www.rug.nl/university-museum/exhibitions/2019/spitsbergen-79
https://www.google.com/maps/dir/University+Museum,+Oude+Kijk+in+Het+Jatstraat+7A,+9712+EA+Groningen/Het+Kasteel,+Melkweg,+Groningen/@53.2189296,6.5552665,16.27z/data=!4m19!4m18!1m10!1m1!1s0x47c9cd50327f963b:0xca8f0c985c615e24!2m2!1d6.5629294!2d53.2184231!3
http://www.sees.nl/2015/index.php?nr=41


Bereikbaarheid en praktisch 

Adres: Hét Kasteel, Melkweg 1, 9718 EP Groningen. Website. 

Lopend vanaf het station: de locatie ligt ongeveer 15 minuten 

vanaf het hoofdstation van Groningen. Loop voor de ingang van 

het Groninger Museum langs en ga daarna direct linksaf en volg 

de Ubbo Emmiussingel en Praediniussingel. Houd daarna de 

Westerhaven (winkelstraat) en Westersingel aan, dan ver-

schijnt Hét Kasteel aan uw linkerhand bij de stoplichten. 

(Onmiskenbaar, al is het geen kasteel). 

Per bus vanaf het hoofdstation: neem lijn 7 (r. Vinkhuizen-

St.Noord), 8 (r. Hoogkerk) of 9 (Paddepoel/Selwerd) en stap uit 

bij de halte Westerhaven. Loop dan de Westersingel in en Hét 

Kasteel verschijnt vanzelf aan uw linkerhand bij de stoplichten. 

Parkeren: Parkeergarage Westerhaven ligt dichtbij (nabij de bushaltes), net als garage Ossenmarkt. Het 

kan druk zijn op zaterdagmiddag! Op straat geldt in de wijde omgeving betaald parkeren (van 8-18 uur, 

max 2 uur). Op het terrein van Hét Kasteel zijn invalidenparkeerplaatsen beschikbaar. 

U hoeft bij registratie geen bevestigingsbrief te tonen; we noteren uw naam en u krijgt een naamkaartje. 

Iedereen staat individueel op de gastenlijst bij achternaam.  Van sommige introducé(e)s hebben we geen 

emailadres; gelieve daarom al deze informatie a.u.b. aan hen door te spelen! 

Verder in het land...  
Om in de Nederlands-Spitsbergse sferen te blijven: op 24 februari komt Hidde de Haas over zijn promotie-

onderzoek naar de Nederlandse mijnbouw rond Barentsburg vertellen. Arctisch Centrum, Aweg 30 in Gro-

ningen, van 19:30-21:30 (incl. pauze), toegang €2. Meer informatie via deze link. 

Op 14 maart a.s. vinden twee mooie evenementen plaats: 

 In het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden: de jaarlijkse Pool-tot-Pooldag. Boek snel via 
www.pooltotpool.nl. Onder andere de Siberische bosbranden en de MOSAiC-expeditie passe-
ren de revue.  

 In het Natuurhistorisch Museum van Rotterdam: de jaarlijkse Nationale Zeezoogdierendag.  
Een middag lang lezingen en presentaties over walvissen, dolfijnen en zeehonden.  
Boeken is binnenkort mogelijk via www.zeezoogdieren.org/.  

Afmelding 

Onze afzegtermijn is verruimd naar 17 januari, ’s avonds twaalf uur. Tot dan krijgt u sowieso volledige res-

titutie als u ons mailt (expeditiespitsbergen@gmail.com). Aangezien we een wachtlijst hebben, zijn we 

toeschietelijk als u zich later toch nog afmeldt: We zullen uw betaling terugstorten mits we een gegadigde 

op de wachtlijst kunnen strikken. Dit is een gunst zonder garanties, waaraan geen enkele rechten kunnen 

worden ontleend. Restitutie kan een poosje duren. 

Gasten die zich via SNP hebben aangemeld: Bij afmeldingen gelieve ons te mailen! Ook voor deze  

groep hebben we een bescheiden wachtlijst. 

https://www.hetkasteel.com/
https://www.q-park.nl/nl-nl/parkeren/groningen/
https://www.rug.nl/research/arctisch-centrum/outreach/imaka/
http://www.pooltotpool.nl
http://www.zeezoogdieren.org/


Privacy en disclaimer 
Tijdens de dag zullen foto's en video's worden gemaakt die op de kanalen van SEES, IMAKA, het Arctisch 

Centrum, Oceanwide Expedities en het Willem Barentsz Poolinstituut gepubliceerd kunnen worden. Clips 

uit de video's kunnen mogelijk door media worden gebruikt. Door u aan te melden gaat u ermee akkoord 

dat dit gebeurt. Bij vragen of bezwaren kunt u zich tot ons wenden.  

Uw gegevens blijven beperkt tot inzage door het IMAKA-team en het Arctisch Centrum. Ze zullen niet met 

derden worden gedeeld. Na de Publieksdag zullen we kort opnieuw poolshoogte nemen met een kort ver-

slagje en een impressie van de dag. Daarna worden al uw gegevens gewist.  

Als u zich afmeldt voor de dag worden uw gegevens direct na de eventuele restitutie gewist. 

Disclaimer 

Deelname geschiedt op eigen risico. Hét Kasteel, Imaka en het Arctisch Centrum kunnen niet aansprake-

lijk gesteld worden voor overmacht en het handelen van derden.  

 Over de organisatie 

Deze Publieksdag is het werk van vrijwilligersgroep Imaka, die de outreach-activiteiten van het Arctisch 

Centrum (Rijksuniversiteit Groningen) verzorgt. Na jarenlang maandelijks lezingen te hebben georgani-

seerd (wat we zullen blijven doen!) over het Noord- en Zuidpoolgebied, vonden we het hoog tijd worden 

om eens centraal terug te blikken. Het Arctisch Centrum staat ons zoals altijd bij, terwijl Thomas Zaw ons 

jarenlang voorzien heeft van schitterende posters. De poster voorop dit bulletin is zijn laatste bijdrage aan 

Imaka. 

SEES zelf wordt mogelijk gemaakt door het AC en de RUG, de Nederlandse organisatie voor Wetenschap-

pelijk Onderzoek (NWO), Oceanwide Expeditions en uiteraard de vijftig gasten en evenzovele weten-

schappers aan boord van de Ortelius. 

Contact: Ons emailadres expeditiespitsbergen@gmail.com wordt dagelijks bekeken en hier kunt u 

terecht voor al uw vragen. Voor andere zaken zoals onze lezingen kunt u mailen met Imaka  

(imka.info@gmail.com, site). Correspondentieadres: Arctisch Centrum t.a.v. Imaka, Aweg 30, 9718BH 

Groningen. Rekeninggegevens: Willem Barentsz Stichting, NL08 INGB 0002 1174 83 te Groningen. 

 

Hartelijke groet en tot de 25e! 

 

https://www.rug.nl/research/arctisch-centrum/outreach/imaka/over-imaka

