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Inleiding 

Na de bestuurswisseling in 2020 is de Icewhale Foundation (IWF) het jaar gestart met een 
vierkoppig bestuur: Chaterina Hollenga (penningmeester), Melvin Redeker (website), Dick 
Veen (secretaris) en Herman Sips (voorzitter). 

Gedurende 2021 is het bestuur negen keer in vergadering bijeengekomen, waarvan verslag 
is gemaakt door de secretaris. Wegens Corona zijn de meeste bijeenkomsten gehouden via 
beeldverbinding. 

Na de evaluatie vorig jaar heeft het bestuur besloten vast te houden aan de ambitieuze 
doelstelling om wetenschappelijke poolwinterexpedities te organiseren naar het 
vermoedelijke voortplantingsgebied van de Groenlandse walvis. Wanneer we dat onbekende 
voortplantingsgebied, diep in het noordpoolijs, in kaart weten te brengen kunnen we dat 
gebied uit laten roepen tot een Marine Protected Area. Als de Groenlandse walvissen zich 
ongestoord voort kunnen planten kan de door de walvisjacht gedecimeerde populatie de 
komende decennia weer met duizenden toenemen. Steeds duidelijker wordt dat de 
Groenlandse walvis klimaatverandering tegengaat doordat de dieren planktongroei sterk 
stimuleren en daarmee grote hoeveelheden CO2 uit de atmosfeer halen. Hoe groter het 
aantal Groenlandse walvissen hoe beter ze hun eigen ijzige leefmilieu beschermen en hoe 
beter ze ons helpen in de strijd tegen climate change.  

Praktisch gezien richt de Icewhale Foundation zich in 2021 op twee sporen: 

• Blijvend aandacht vragen voor de Groenlandse walvis, waarbij zijn rol als climate 
engineer meer zal worden benadrukt. 

• Door blijven zoeken naar een grote geldschieter (privaat, bedrijfsleven of overheid) 
om de 7-8 miljoen euro bijeen te krijgen voor de bouw van het speciale ijsschip dat 
we voor de poolwinterexpedities hebben laten ontwerpen. Indien het schip, de 
infrastructuur van de expedities, er eenmaal is kunnen we de operationele kosten 
bekostigen uit (inter-)nationale onderzoeksprogramma's. 
 

Media-aandacht 
In 2021 is het gelukt om veel media-aandacht te genereren: 
4 januari 2021: 
In dagblad Trouw wordt een groot artikel gepubliceerd over de Groenlandse walvis, zijn 
betekenis voor het klimaat en over onze voorgenomen poolwinterexpedities. Titel: "De 
ijswalvis: hoe een dier van 100.000 kilo het klimaat stabiliseert".  
https://www.trouw.nl/duurzaamheid-economie/de-ijswalvis-hoe-een-dier-van-100-000-kilo-
het-klimaat-stabiliseert~b7ead752/ 
9 januari 2021: 
De voorzitter van IWF is te gast bij het radioprogramma Nieuwsweekend op NPO1 en wordt 



uitgebreid geïnterviewd. Titel van het item: "De ijswalvis en de Nederlandse ereschuld". 
https://www.nporadio1.nl/fragmenten/nieuwsweekend/4fb016b5-2159-445b-997c-
3f2c6fe6b8a3/2021-01-09-de-ijswalvis-en-de-nederlandse-ereschuld 
Na het programma komen veel enthousiaste reacties en donaties binnen. De website van de 
IWF was niet geheel voorbereid op stormloop van bezoekers en is korte tijd niet bereikbaar 
geweest. 
17 januari 2021: 
Artikel op de website van EenVandaag met als titel: "Willem Barentsz achterna: deze 
mannen willen zich laten 'invriezen' op de Noordpool voor onderzoek naar de ijswalvis".  
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/willem-barentsz-achterna-deze-mensen-willen-zich-6-
winters-laten-invriezen-op-de-noordpool-voor-onderzoek-naar-de-ijswalvis/ 
30 januari 2021: 
Live interview van de voorzitter door presentator Petra de Joode bij het radioprogramma 
Open Huis op NPO 5. https://www.nporadio5.nl/fragmenten/openhuis/4dfecd98-55f1-4222-
9d7e-9f0cb3e12077/2021-01-29-lang-leve-de-ijswalvis 

Beïnvloeding Nederlandse Polaire Strategie In de Tweede Kamer wordt in het voorjaar van 
2021 de nieuwe Nederlandse Polaire Strategie 2021-2025 vastgesteld, welke inhoudelijk 
wordt besproken in de Commissie Buitenlandse Zaken. Om steun van de Nederlandse 
overheid te krijgen probeert IWF haar doelstellingen op deze beleidsagenda te krijgen 
waarbij diverse politieke partijen zijn benaderd, waaronder met name GroenLinks, D66, 
Partij voor de Dieren en ChristenUnie.  
Onze contacten met de politici heeft er toe geleid dat in de Commissie BuZa door 
verschillende partijen aan de minister is gevraagd om steun voor de doelstelling van de 
Icewhale Foundation. Uiteindelijk heeft dit niet geleid tot het opnemen van het Icewhale-
project in het nieuwe meerjarenprgramma. De achterliggende redenering van de minister, 
ingegeven door advies van NWO, is dat reeds een bijdrage is geleverd bij de opstart van het 
project (waarmee het ijsschip is ontworpen) met daarbij het vooruitzicht dat de bouw van 
het ijsschip bekostigd zou kunnen worden door private partijen.  

Acties t.b.v. sponsoring bedrijfsleven en organisaties 
Voor het financieren van het bouw van het IJsschip in de loop van 2021 is contact gelegd 
met diverse grote bedrijven. Bij het interesseren van deze partijen wordt, naast de 
marketing-waarde van het project, nu nadrukkelijker gewezen op het klimaatbelang van het 
Icewhale-project. In 2021 zijn de volgende bedrijven en organisaties door IWF benaderd: 
Koninklijke Shell, Heineken, Triodos Bank, Flotilla foundation, De Nieuwe gevers, diverse 
Nederlandse scheepswerven. De contacten hebben niet geleid tot uitzicht op substantiële 
sponsoring van de bouw van het IJsschip. 

Stichting Rugvin 
Stichting Rugvin maakt zich sterk om de rol van grote walvissen in het tegengaan van 
klimaatverandering onder de aandacht te brengen, onder meer door het benoemen van " 
Whale Poo Ambassadors. Vanwege dit verwante doel heeft de Icewhale Foundation contact 
gezocht met Stichting Rugvin om de mogelijkheid te onderzoeken samen op te trekken, 
bijvoorbeeld door het organiseren van een "whale poo expedition" naar Disko Bay, West 
Groenland. In het voorjaar komen Groenlandse walvissen hier dicht onder de kust om te 
foerageren. 
 



Radio-podcast 
Radiomakers De Smet www.radiomakersdesmet.nl heeft IWF benaderd voor een 
podcastserie over het IJswalvisproject. Omdat er nog geen perspectief is op het realiseren 
van de voorgenomen expedities is dit vooreerst afgehouden. 
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