IJswalvis-expedities
Haalbaarheid & perspectief

vrijdag 28 september, 13:30 – 16:30, NWO, Den Haag

Programma

13:30 – 14:00

Inloop

14:00 – 14:05

Welkom
Dagvoorzitter Erik van de Linde, Icewhale Foundation

14:05 – 14:25

IJswalvis-expedities. Naar een witte plek op de kaart
Herman Sips, Icewhale Foundation

14:25 – 14:40

Arctic Conservation. Botsende belangen in goede banen
Gert Polet, WWF Netherlands

14:40 – 14:45

Intermezzo
Margo & Henning

14:45 – 14:55

Website en brochure

14:55 – 15:25

Drijfijsvaartuig MARVEL. Haalbaarheid en ontwerp
Guus van der Bles, Conoship International

15:25 – 15:40

IJswalvis-onderzoek. Wetenschappelijk perspectief
Tinka Murk, Wageningen University & Research

15:40 – 15:55

Vragen & gedachtewisseling

15:55 – 16:00

Muzikale afsluiting
Margo & Henning

16:00 – 16:30

Hapje en drankje

U bent van harte welkom in de grote zaal op de derde verdieping bij NWO
Laan van Nieuw Oost-Indië 300, 2593 CE Den Haag
NWO ligt op 5 minuten loopafstand van station Laan van NOI
Parkeren in de garage onder NWO, ingang achterzijde
Aanmeldingen uiterlijk op vrijdag 21 september via info@icewhale.nl
Voor alle deelnemers ligt een prachtige Icewhale Pin klaar

IJswalvis-expedities
Haalbaarheid & perspectief

In het Noordpoolijs tussen Groenland en Spitsbergen leven IJswalvissen. Het zijn de op één na
grootste zoogdieren ter wereld. Ze hebben een grote rol gespeeld in de Nederlandse
geschiedenis, maar zijn desondanks amper bekend.
Nu het Noordpoolgebied snel opwarmt en nieuwe scheepvaartroutes worden ontsloten,
verandert het leefgebied van de IJswalvissen. De gevolgen daarvan willen we in kaart
brengen en in goede banen leiden. De kennis die daarvoor nodig is willen we verzamelen
door onder Nederlandse vlag een serie wetenschappelijke expedities te ondernemen naar
het Arctische zee-ijs in de poolwinter. Dit is het overwinterings- en vermoedelijke
voortplantingsgebied van de IJswalvissen. Een biotoop die nooit eerder is onderzocht.
Uit een haalbaarheidsstudie, in opdracht van het NIOZ en gesubsidieerd door NWO, blijkt dat
de IJswalvis-expedities uitvoerbaar zijn met een speciaal ontworpen schip. Daardoor ontstaat
reëel perspectief op het beantwoorden van dringende wetenschappelijke vragen én
maatschappelijke uitdagingen.
Graag brengen we u op de hoogte van de stand van zaken en betrekken we u bij het
realiseren van de IJswalvis-expedities.
Icewhale Foundation
‘IJswalvis’ is de naam die de Icewhale Foundation gebruikt voor de Groenlandse walvis, omdat
niet Groenland de kenmerkende habitat voor Balaena mysticetus is, maar het Arctische zee-ijs.
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