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Het Noordpoolgebied

› Het Noordpoolgebied is een oceaan (14 miljoen 
km²; grootste diepte 5160 m.) bedekt met zeeijs 
en omgeven door continenten met de laagste 
temperatuur op de continenten (AMSA 2009).

› Er is geen circum-arctisch verdrag systeem anders 
dan het UN Convention Law Of the Seas 
(UNCLOS). 

› In principe heeft geen enkel land de jurisdictie 
over de Arctische Oceaan en tot voor kort was 
geen enkel land erg geinteresseerd in het gebied. 
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Juli 28 2007,
Rusland plant zijn 
vlag op de bodem
van de zee onder
de Noordpool. 

Wat is er aan de hand?
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Klimaatsveranderingen
hebben de Arctis 
toegankelijker
gemaakt 
(ACIA 2004)

US Geological Survey
kwam met een olie
en gas assessment
voor de Arctis (2000) 
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De reactie

5 kuststaten
en hun
exclusieve
economische 
zones.

De Russische  
UNCLOS.
claim.
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Zeeijs uitbreiding:

1979  7.000.000 km²
2005 5.600.000 km²
2007 4.300.000 km²
2008 4.700.000 km²
2009 5.400.000 km²
2010 4.900.000 km²
2011  4.600.000 km²
2012 3.410.000  km²
2013 5.400.000  km²
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-In de zomer is het zeeijs verder van de kust.
-Zee-ijs situatie wordt onvoorspelbaar.
-Veel sneeuw, blizzards en whiteouts (ACIA 2005)

Mensen aan 
de rand van 
het ijs,
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Situatie Nu!!!

Het Noordpoolgebied
wordt in een hoog 
tempo een new frontier
voor de exploitatie van
natuurlijke hulpbronnen
inclusief politieke
conflicten.

Olie prijzen belangrijk
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Bij de financiele 
crisis en de huidige 
wereldmarkt 
prijzen voor ruwe 
olie -> geen 
diepzee boringen 

Kosten $ 50-200
Per vat ruwe olie 
tegen een 
opbrengst van $ 
100 per vat.
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Source: www.nordregio.se

Olie en gaswinning 
in de Arctis.

Olie en gasproductie
gebieden in de Arctis
1. North Slope Alaska
2. Mackenzie Delta
3. Norwegian Arctic
4. Timan-Pechora and 
Western Siberia > 60ºN
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Van on-shore naar off-shore 

Source Shell

Risico van olie- en gasboringen 

› Prospecting: seismisch onderzoek

› Prospecting en exploitatie: Olie of gaslekken 
(blow-out) direct effect op fauna en avifauna; 

› Grote verspreiding mogelijk door sterke wind, 
hoge golven, zeestromen en zeeijsbeweging.

› Moeilijk schoonmaken, gelekte olie is moeilijk op 
te sporen, te bergen en te behandelen (Manley-
Casimir 2011). De meeste schoonmaakmethodes 
zijn ontwikkeld voor open water.

› Langzaam natuurlijk afbraak process.  
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Bestuur
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Arctische landen: 
Rusland, VS, Canada, Noorwegen, Ijsland, 
Denemarken, Zweden en Finland.
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Ilulisat Verklaring 28 mei 2008

Arctische Oceaan Conferentie van vijf kuststaten:

› Claimen de beheersrol in de bescherming van de  
Arctische Oceaan

› Vinden het bestaande juridische kader van 
UNCLOS is een solide basis voor een 
verantwoordelijk beheer.

› Hebben geen behoefte aan een nieuw 
internationaal juridisch regiem. 
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Nieuwe ontwikkelingen

› In 1993 werden in Canada de Nunavut Land Claims 
Agreements (NLCA) ondertekend. Stichting van  
Nunavut met Inuit zelfbestuur in 1999 (Van Dam 
2008).

› In 1979 stichting van Greenland Home Rule. In 
1985 verlaat Groenland de EU na een referendum 
in 1982 (Taagholt & Hansen 2001). In het 
referendum op October 26, 2008 besluit 
Groenland onafhankelijk te worden van 
Denemarken.  

Foto marc cornelisse

De Noordpool anno 2000

Wordt gezien als een kwetsbare 
ijswereld bewoond door inheemse 
volkeren en zeldzame dieren.

Is niet langer exclusief terrein van 
avonturiers maar in principe van iedereen.

Oliemaatschappijen dringen de 
kwetsbare wildernis binnen. 
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Nederlandse Noord Pool Expeditie
tijdens het IPY 1882-1883

Wat heeft Nederland
met de Arctis te maken?


