
APECS BeNeLux
United we stand, divided we fall

De vereniging v o o r jonge poolonderzoekers (Association o f 
Polar Early Career Scientists, APECS) is een Internationale en 
interdisciplinaire organisatie v o o r m asterstudenten, d o c to 
raatsstudenten, postdoctorale onderzoekers, leerkrachten en 
Iedereen die Interesse heeft v o o r de polen en de cryosfeer. 
APECS streeft e r niet alleen naar om  samenwerking tussen 
onderzoekers te  stimuleren maar ook om  efficiënte to e ko m 
stige leiders In poo londerzoek, onderw ijs en outreach te 
vo rm en. O m  die doelstellingen te  bereiken, trach t APECS 
netwerken te ontw ikkelen om  Ideeën en ervaringen te  delen 
en nieuwe onderzoeksrichtingen en -samenwerkingen op te 
starten, biedt APECS mogelijkheden vo o r loopbaanontw ikke
ling en bevo rdert APECS onderw ijs en outreach ais een 
Integrale com ponen t van poo londe rzoek en stim uleert 
poo londerzoekers op verschillende m anieren. M om enteel 
heeft APECS bijna 4000  leden In 76 landen w ere ldw ijd . O p  
een dagdagelijkse basis w o rd t de organisatie d o o r de d irecteur 
en het u itvoerend com ité  geleld. Z ij kunnen ve rde r op 
ondersteuning rekenen van een raad bestaande uit 26 jonge 
onderzoekers en ze w orden  eveneens begeleid d oo r ervaren 
wetenschappers uit het adviserend comité.

Compilatie van de kerngroep die regelmatig samenkomt.
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O o k  op nationaal niveau w erden  verschillende APECS- 
comltés opgericht. Een van deze nationale comités Is APECS 
Belgium, gesticht op I decem ber 201 I, In de geest van 
Antarctica Day' en ais voortzetting  van het eerder opgerichte 
Youth Steering C om m ittee . O m  de ondertekening van het 
Antarctisch Verdrag d oo r twaalf naties op I decem ber 1959 te 
vieren en te  herdenken, vinden op Antarctica Day jaarlijks 
w ere ldw ijd  verschillende activiteiten plaats. O p  deze dag 
on tm oe tten  verschillende Belgische onderzoekers elkaar. 
Tijdens deze bijeenkomst w erd  een keynote presentatie over

het Antarctisch Verdrag gegeven d o o r m llleujurlst H endrik 
Schoukens (Unlversltelt Gent), alsook korte posterpresentatles 
d oo r andere deelnemers. Deze dag leidde to t de vorm ing van 
een kerngroep van APECS Belgium. Jonge onderzoekers leer
den elkaar en eikaars onderzoek kennen en konden praten In 
een Informele atmosfeer. Vanaf dan on tm oe t de kerngroep, 
bestaande uit An ton  Van de Putte (blodlverslty.aq), Ines 
Tavernler, Dagmar Obbels, Francesca Pasottl, Freija Hauquler, 
Hendrik Schoukens (Unlversltelt Gent), Marie Dlerckx, Denis 
Callens, Morgane Philippe (Vrije Unlversltelt Brussel), Marle- 
Jose Mano en Pedro De Carvalho Maalouf (Université  de 
Liège) elkaar regelmatig op het Federaal Wetenschapsbeleid 
om  toekom stige evenem enten te  bespreken. Vorig jaar 
bezocht de groep het N e w  Belglca-project (Boom , België). D it 
sociaal project, geleld doo r Eddy Steur, biedt een tlm m erm ans- 
opleldlng vo o r langdurig w erklozen d o o r hen een vorm repllca 
te  laten bouw en van de Belgica, het onderzoeksschip 
w aarm ee Adrien de Gerlache naar Antarctica zeilde en er 
overw in te rde  op het einde van de 19de eeuw. H et team  
van Adrien de Gerlache was het eerste om  een volledig jaar 
wetenschappelijke waarnem ingen op Antarctica te  doen. 
Na deze wetenschappelijke expeditie w erd  de Belgica vo o r 
andere doeleinden gebruikt en zonk ultelndelljk tijdens de 
Tweede W ere ldoo rlog  vo o r de kust van N oorw egen  onder 
onduidelijke omstandigheden. De vorm repllca  zal In 
overeenstem m ing m et de m oderne m aritiem e standaarden 
gebouwd w orden  en zal eveneens een educatieve com ponent 
hebben aangezien het schip de w ere ld  rond zal zeilen om  
mensen te  In form eren over de klimaatverandering en de 
historische rol van pioniers zoals Adrien de Gerlache.
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En het ene leidt to t het andere. De toevallige ontm oeting van 
afgevaardigden van België (Ines Tavernler), Nederland (Frlgga 
Kruse) en Luxemburg (Tanla GIbéryen) op de Internationale 
pooljaarconferentle  In het Canadese M ontréal (april 2 0 12) 
deed het Idee ontstaan om  APECS B e N e L u xo p te  richten. De 
basisgedachte die to t het Idee leidde was: w aarom  zouden 
jonge poolonderzoekers uit buurlanden niet nauwer samen
werken? Eendracht maakt macht. D it resulteerde In het eerste 
(tweejaarlijkse APECS BeNeLux-symposlum In G e n to p  I I en 
12 oktober 2 0 12 dat w erd  georganiseerd doo r de APECS Bel- 

glum-kerngroep. Nationale en Internationale keynote sprekers 
w erden uitgenodigd: dr. Frank Pattyn (glacloloog en ijskapmo- 
delleerder aan de Vrije Unlversltelt Brussel), dr. Renuka Badhe 
(Scientific C om m ittee  on Antarctic Research - SCAR), dr. Pete 
C onvey (terrestrisch ecoloog bij de British Antarctic Survey - 
BAS) en dr. José Xavier (marien bioloog aan de Unlversltelt van 
C oim bra (Portugal) en de British Antarctic Survey). Naast deze 
sprekers presenteerden ook 12 jonge onderzoekers hun werk. 
Een van de presentaties w erd  gegeven d o o r W lm  Van Bug- 
genhout, een leerkracht uit het middelbaar onderwijs. Hij sprak 
over zijn verschillende projecten waarm ee hij zijn studenten 
Inspireert en hen enthousiast maakt voorw e tenschap , het kli
maat en de polen. Een sterkere band tussen wetenschappers 
en leerkrachten Is Immers cruciaal om  studenten aan te m oe
digen en te  m otiveren, zij vorm en tenslotte de nieuwe gene
ratie wetenschappers. O p  de tw eede  dag van het symposium 
w erden  v ie r w orkshops gegeven: presentatievaardigheden, 
nlet-academlsche carrières, omgaan m et de media en het 
schrijven van onderzoeksvoorstellen. Deze vaardigheden ver
w e rf je  meestal niet aan de unlversltelt en w erden hier gege
ven d o o r de ervaren keynote sprekers samen m et andere 
uitgenodigde experten zoals journalisten Manu Sinjan en Jos 
Van Hemelrljck, en David C ox en Martine Vanderstraeten van 
het Federaal Wetenschapsbeleid. O m  het Ijs te  breken tussen 
jonge wetenschappers en ervaren onderzoekers w erden ook 
succesvolle sociale activiteiten georganiseerd, op de conferen
tie zelf en In het historische centrum  van Gent.

Nu België gastland Is v o o r de Antarctic Treaty Consultative 
Meeting (ATCM) In Brussel van 20 to t en m et 29 mel 2 0 1 3, 
voelt APECS Belgium dat het tíjd Is om  publieke aandacht te 
krijgen v o o r de polen, hun bescherming, de historische rol 
van België In het wetenschappelijk onderzoek op Antarctica, 
het belang van het huidige onderzoek en de klimaatveran
dering. H ie rvoo r plannen w e  een evenem ent In het w eek
end van 25 en 26 mei dat zal bestaan uit een 
wetenschapskennis (experimenten), lezingen en docum en
taires en dat open zal staan vo o r Iedereen die In de polen 
geïnteresseerd Is. In het b ijzonder zal dit gratis evenem ent 
gericht zijn op families, studenten en leerkrachten. APECS 
Belgium zorg t v o o r de logistieke ondersteuning en het 
organisatorische deel van het evenem ent en rekent op zijn 
contacten en partners om  de experim enten te doen tijdens 
het w eekend. U itgenodigde ervaren sprekers zullen 
verschillende lezingen geven, zow el over Antarctica ais 
Arctica en deze zullen geschikt zijn vo o r verschillende leef
tijdsgroepen. W e hopen hierm ee eveneens beleidsmensen 
die aanwezig zullen zijn op de ATCM  aan te  trekken. D it 
evenem ent w o rd t erkend en ondersteund d o o r SCAR 
(Scientific C om m ittee  on Antarctic Research), IASC (Inter
national Arctic Scientific C om m ittee), de Belgische Antarcti
sche Archieven, het N e w  Belgica-project, APECS 
Internationaal, en het Federaal W etenschapsbeleid. M et 
deze actie hopen jonge Belgische onderzoekers hun 
enthousiasme v o o r de polen d o o r te geven aan een breder 
publiek en bewustzijn op te  wekken vo o r de omgevings
veranderingen die daar aan een zorgwekkende snelheid 
plaatsvinden.
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Bezoek aan de New Belgica- werf. 
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