
Wetenschappelijk onderzoek,
de rode draad doorheen de geschiedenis van 
de Belgische aanwezigheid op Antarctica



De Belgica-expeditie ( 1897-99) van Adrien de Gerlache kwam 
ais een com plete verrassing vo o r de toenmalige Internationale 
waarnemers. België had Immers op dat ogenblik helemaal geen 
m aritiem e - o f pooltradltle. W el kende het jonge België een 
periode van wetenschappelijke en Industriële bloei en heerste 
er een sfeer van expansionisme. De Gerlache w erd  gesteund 
en omringd d oo r een progressief milieu van academici en vo r
sers van opkom ende wetenschappelijke Instituten en unlversl- 
telten. De Belglca-expedltle w o rd t Internationaal erkend ais de 
eerste volledig wetenschappelijke en Internationale Antarcti
sche expeditie, die daarenboven de eerste overw intering In het 
Antarctische zee-ljs zou realiseren en hierm ee de p oo rt 
opende to t de exploratie van Antarctica zelf.

De oprichting van de Koning Boudewljnbasls op Antarctica 
d oo r Gaston de Gerlache, zoon van de kapitein van de Bel
gica, vond plaats tijdens het Internationaal Geofysisch Jaar (IGY) 
van 1957-58. Tijdens dit IGY waarvan het secretariaat In Brus
sel gevestigd was, gingen 64 landen de aarde meten en becij
feren m et de meest m oderne m iddelen en dit zow el In de 
diepte der oceanen ais In de ruim te. In feite was het de eerste 
grote stap voorwaarts In het begrijpen van het ‘Systeem Aarde'. 
Alle uithoeken van de aarde w erden In kaart gebracht m et een 
sleutelpositie vo o r Antarctica. Twaalf landen richtten er een net
w erk  op van 55 wetenschappelijke stations, waaronder de Bel
gische Koning Boudewljnbasls (1958-1966) en registreerden 
er vo o r het eerst op systematische w ijze het hele gamma van 
geofysische verschijnselen zoals aurora, kosmische stralen, géo
magnétisme, glaciologie, zwaartekracht, Ionosferlsche fysica, 
m eteorologie, oceanografie, seismologie en zonneactlvltelt.

H et Is niet toevallig dat wetenschappelijk onderzoek op A n 
tarctica aan de basis ligt van een geheel van belangrijke Inter
nationale overeenkomsten, die de vreedzame samenleving, de 
nlet-ontglnnlng en milieubescherming In het gebied ten zuiden 
van de 60ste breedtegraad regelen. Wetenschappelijk onder
zoek Is Immers niet alleen het doei van alle activiteiten maar 
creëert ook  de voorw aarden en levert de an tw oorden  aan 
vo o r een vreedzame en m ilieubewuste samenwerking In dit 
gebied.
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50 jaar na het IGY organiseerde de Internationale w e te n 
schappelijke gemeenschap m et het 4de Internationaal Pooljaar 
(IPY) 2007-2009 een nieuwe golf van observaties In de poo l
gebieden. Ditmaal stond de m ilieuproblem atiek centraal m et 
vooraan het p robleem  van de kllmaatwljzlglngen en de rol 
hierin van de Ijskap en de omringende oceanen. Maar even
zeer stonden de studies van de verm inderende biodiversiteit 
en van het m icrobiologisch leven In de meest extrem e o m 
standigheden In de kijker. M et de bouw  van het Prinses Elisa
bethstation d o o r de International Polar Foundation - In 
opdracht van de Belgische Staat - beschikt België over een 
duurzaam platform dat enerzijds Is Ingeschakeld In het obser- 
va tlenetw erk v o o r de studie van deze milieuvraagstukken 
en anderzijds, d oo r het gebruik van duurzame technologieën 
en energ iebronnen, zelf een toonbee ld  Is van duurzam e 
ontwikkeling.

Tijdens het IGY 1957-59 leidde de coördinatie van de w e ten 
schappelijke waarnem ingen en de organisatie van logistieke 
operaties, onderlinge hulpverlening In een mensvijandig milieu 
to t een unieke Internationale overeenkom st, het Antarctica 
Verdrag' (Antarctic Treaty, AT). Hierbij w erden de historisch ge
groeide en meestal overlappende te rrito ria le  aanspraken op 
Antarctica opzij geschoven d o o r enerzijds de bestaande aan
spraken te  bevriezen en anderzijds mogelijke nieuwe aanspra
ken uit te  sluiten. D o o r eveneens een verbod In te lassen op 
alle militaire activiteiten slaagde men er In, via een systeem van 
onderlinge Inspectie en uitwisseling van waarnemers, Antarctica 
In zijn geheel uit te  roepen to t een continent vo o r V rede  en 
W etenschap'en dit m erkwaardig genoeg op het hoogtepunt 
van de Koude O orlog. Wetenschap dus ais katalysator van een 
uniek samenwerkingsakkoord.
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H et geologisch onderzoek had In dejaren  volgend op het IGY 
mogelijke vindplaatsen van belangrijke ertsen en mineralen aan 
het licht gebracht en de deur geopend vo o r een toekomstige 
minerale ontginning van Antarctica. O nnodig te  zeggen dat een 
dergelijke exploitatie m oeilijk te  rijm en viel m et het afwijzen 
van te rrito ria le  aanspraken. M oeizam e onderhandellngen 
leidden In 1991 to t het Protocol van Madrid dat toegevoegd 
w erd  aan het Antarctisch Verdrag. D it Protocol verbiedt, m et 
betrekking to t de m inerale rijkdom  van Antarctica, elke andere 
activiteit dan het wetenschappelijk onderzoek. Bovendien 
w orden de partijen ertoe verplicht het Antarctisch milieu te be
schermen ais een natuurreservaat. Eén van de m iddelen daar
toe  Is de els In het Protocol dat vo o r elke menselijke activiteit 
een m llleueffectenrapporterlng m oet w orden  uitgevoerd. De 
w erking en naleving van dit Protocol w o rd t besproken In de 
Vergadering van het C om ité  vo o r Bescherming van het Milieu 
(C om m ittee  fo r Environmental Protection, CEP), die deel ult- 
maakt van de jaarlijkse vergadering van het Antarctisch Verdrag 
(ATCM). H et toew ijzen van een volledig continent m et om lig
gende oceaan (samen ca. 7%  van het aardoppervlak) ais na
tuurreservaat Is een mllleubeschermlngsmaatregel die zijn 
gelijke niet kent In de geschiedenis van de mensheid. Sindsdien 
heeft dit protocol het accent In het onderzoek en het beheer 
van Antarctica In belangrijke mate verlegd naar milieuaspecten.

H et Belgisch Federaal W etenschapsbeleid Is sedert 1985 de 
entite it die ve ran tw oorde lijk  Is v o o r de financiering en het

beheer van het ‘Belgisch W etenschappelijk Programma m et 
betrekking to t het Antarctisch O nderzoek '. W aar d it p ro 
gramma oorspronkelijk een op zichzelf staande entiteit was, Is 
het In de loop der jaren geïntegreerd In bredere thematische 
programma's. Sinds 2 0 12 vo rm t het Antarctisch onderzoek een 
onderdeel van het nieuwe kaderprogramma BRAIN-be (Bel
gian Research Actions through Interdisciplinary N etw orks). 
Thema's die aan bod komen zijn: ecosystemen, biodiversiteit, 
evolutie, geosystemen, heelal, klimaat en data- en collectiebe
heer. De onderzoeksprojecten w orden  d o o r een Internatio
naal panel van experten geëvalueerd.

Kenmerkend v o o r de Belgische onderzoeksactiviteiten Is de 
sterke Integratie In Internationale onderzoeksnetwerken. D it Is 
deels te  verklaren d oo r het feit dat België In de periode 1985- 
2009 niet over een eigen onderzoeksinfrastructuur op Antarc
tica beschikte en dat onze onderzoeksteams zich Integreerden 
In expeditieteams van andere landen om  hun onderzoek te 
kunnen realiseren. Sinds 2009 kunnen andere landen eveneens 
deelnem en aan Belgische onderzoekscampagnes vanuit het 
Prinses Elisabethstation. Z o  w o rd t de bestaande Internationale 
sam enwerking ve rde r verste rkt en ultgebreld. D it alles In 
overeenstemming m et de geest en In strikte toepassing van het 
Antarctisch Verdrag.

In die context voorziet het Onderzoeksprogramma ook In de m o
gelijkheid to t financiële ondersteuning van buitenlandse partners.



H et Poolsecretariaat is de staatsdienst binnen het Federaal 
Wetenschapsbeleid die Instaat v o o r het beheer van het Prinses 
Elisabethstation dat symbool staat v o o r de Belgische aanwe
zigheid op Antarctica. H et Poolsecretariaat w erd  in mei 2009 
opgericht en Is sinds maart 2 0 10 operationeel. De werking van 
deze nieuwe dienst Is vergelijkbaar m et andere Poolinstituten 
w ere ldw ijd .

De leiding is intussen iets m eer dan een jaar in handen van 
Rachid Touzani. Deze blo-lngenieur van opleiding Is geboeid 
d oo r het milieu, wetenschappen en Innovatie. Naar analogie 
m et w at in andere landen gebeurt die op de Polen actief zijn, 
w il hij het Poolsecretariaat u itbouwen to t een Belgisch exper
tisecentrum vo o r de Polen dat actief bijdraagt aan het ve rw e r
ven van essentiële kennis en aan het (voort)bestaan van de 
mensheid.

H et Poolsecretariaat heeft ais taak de financiële, administratieve 
en m ateriële aspecten van het Prinses Elisabethstation te 
beheren en het zorgt e rvo o r dat potentiële partners van de 
basis kunnen w o rden  betrokken bij de doelstellingen ervan 
zoals het uitvoeren en het prom oten van de wetenschappelijke 
activiteiten van de basis en het verspreiden van de w e te n 
schappelijke kennis over het onderzoek op Antarctica en over 
klimaatveranderingen. H ie rvoo r heeft het Poolsecretariaat een 
strategisch vijfjarenplan opgemaakt waarin de ontw ikkeling van 
de basis en van haar activiteiten Is vastgelegd.

H et Poolsecretariaat stuurt elk jaar Belgische en buitenlandse 
wetenschappers naar het Prinses Elisabethstation om  In 
verschillende disciplines onderzoek te  verrichten: biologie 
(BELDIVA), glaciologie (IC E C O N ), geologie en geofysica 
(GIANT-LISSA), m eteorie ten (SAMBA) en atm osfeerweten- 
schappen (HYD RANT, BELATMOS). Al deze projecten 
w orden  d oo r het Federaal Wetenschapsbeleid gefinancierd.
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Verschillende projecten zijn het resultaat van een Internationale 
samenwerking. Z o  w o rd t het SAMBA-project bijvoorbeeld u it
gevoerd in sam enwerking m et Japan, het G IANT-LISSA- 
pro ject m et Luxem burg en het IC E C O N -p ro je c t m et 
Luxemburg, N oorw egen  en Australië. O o k  andere landen 
maken gebruik van het station om  er eigen onderzoek te ver
richten. In dat geval verleent het Poolsecretariaat logistieke 
steun.

H et Poolsecretariaat heeft het onderhoud, de Instandhouding 
In de ruime zin van het w oo rd  en de operationele logistiek van 
het station en van de installaties aan de Internationale Pool- 
stichting toeve rtrouw d . Die fungeert ais logistieke opera tor In 
het kader van een publiek-prlvate samenwerking. H et speci
fieke karakter van het station en de extrem e omstandigheden 
op Antarctica maken van deze opdracht een permanente uit
daging.

Een duurzaam beheer van Antarctica en van de gerelateerde 
ecosystemen (terrestrisch, marlen) via de activiteiten binnen 
het Antarctica Verdragssysteem, Is in het algemeen belang van 
de mensheid. H et is van vitaal belang de toekom st van dit uniek 
continent ais onvervangbare onderzoeksreferentie te verzeke
ren, globale veranderingen (klimaat, ecosystemen, biodiversi
te it) te  bestuderen en Iedereen te  blijven overtuigen van hun 
collectieve verantwoordelijkheid.
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