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met bijdragen van

• Marcel Haenen
NRC-verslaggever

• Simon Rozendaal
wetenschapsjournalist

• Dick van der Kroef
directeur Nederlands
Polair Programma

DE GRANDEUR VAN ANTARCTICA
Deze bijzondere Zuidpoolexpeditie biedt een unieke gelegenheid de ongeëvenaarde wereld
van Antarctica te bewonderen en roert tevens belangrijke maatschappelijke vraagstukken aan.
U vaart een sprookjeswereld binnen in het voetspoor van de eerste poolreizigers. Het continent
werd voor het eerst op een wereldkaart afgebeeld door Ptolemaeus, ontdekt door VOC-kapiteins
en pas verkend in de laatste twee eeuwen. Antarctica is een van de laatste wildernissen op
aarde met walvissen, zeeolifanten, orka’s, talloze zeevogels en verschillende soorten pinguïns.
De route gaat tevens naar de sub-Antarctische Falkland-eilanden en Zuid-Georgië, hét ultieme
koningspinguïnparadijs. De bedreigingen, zoals klimaatverandering en overbevissing, komen ook
aan de orde tijdens het bezoek aan het enige echte ‘niemandsland’ op aarde. Verleg letterlijk uw
grenzen en verkrijg nieuwe inzichten op deze expeditie.

24 dagen
ZuiDpool
expeditie
Vertrek 30 januari 2023

Klik hier voor
het uitgebreide
reisprogramma

Wildlife

In januari en februari zwemmen walvissen in groten getale in de Zuidpoolzeeën om te foerageren, maar het is ook het seizoen waarin pinguïns hun
kuikens grootbrengen. Op deze expeditie zult u zes verschillende soorten
pinguïns treffen. Rondom het veelal sneeuwwitte, imponerende gletsjerlandschap van het Antarctisch schiereiland leven vooral ezelspinguïns,
kinbandpinguïns en de kleine adéliepinguïn. Met name de laatste twee zijn
zeer afhankelijk van goede sneeuwomstandigheden. De flora en fauna op
de sub-Antarctische eilanden is wezenlijk anders. De kliffen, ruige vlaktes en
zandstranden van de Falkland-eilanden bieden een thuis aan vijf pinguïnsoorten, vele zeevogels waaronder een grote kolonie wenkbrauwalbatrossen
en zeeleeuwen. Hét ultieme wildparadijs is echter zonder twijfel Zuid-Georgië, waar miljoenen koningspinguïns het eiland delen met zeerobben,
zeeolifanten en de zeldzame reuzenalbatros. In Grytviken, havenplaats van
Zuid-Georgië, ligt het graf van de legendarische poolreiziger Ernest Shackleton. Hij had eveneens een zwak voor pinguïns en uitte dat door te verkondigen dat ze ‘de beschaving’ in deze regio vertegenwoordigen. ‘Een civilisatie
die eenvoudiger is dan de menselijke maar in veel opzichten ook verfijnder’.

Terra Australis Incognita

Een kleine eeuw geleden arriveerde de Rotterdammer Willem van der Does
aan boord van een Noorse walvisjager als eerste Nederlander in Antarctica.
Hij ontwikkelde diepe, sentimentele gevoelens voor de pinguïns. ‘Een vrolijk
volkje’, oordeelde hij. ‘Werkelijk, men kan niet moe worden het bijna menselijke gedoe der pinguïns gade te slaan’. Hoewel het werelddeel pas in 1820
officieel werd ontdekt, bestond de naamstelling al ruim tweeduizend jaar als
hypothese van Aristoteles (Antarctos) en het continent werd voor het eerst op
een wereldkaart afgebeeld als Terra Australis Incognita (‘onbekend zuidland’)
door Ptolemaeus. Hoewel inmiddels ontdekkingsreizigers, wetenschappers en
reizigers van allerlei nationaliteiten voet aan wal hebben gezet, kent het nog
altijd geen permanente menselijke bewoners. De zeer geïsoleerde poolstations
worden steeds wisselend bemand. Het is nog altijd een regio waar de natuur
overheerst. Vierenvijftig staten, waaronder Nederland, hebben in 1959 een
verdrag ondertekend dat het continent als wetenschapsreservaat wordt gezien
en territoriale claims niet erkend worden. Hoewel Antarctica voornamelijk met
ijs, sneeuw en koude wordt geassocieerd, kennen het Antarctische schiereiland
en de sub-Antarctische eilanden een redelijk milde zomer met temperaturen
rond het vriespunt en daarboven. Het is een van de meest kwetsbare regio’s op
aarde en de impact van de klimaatverandering is een van de onderwerpen die
aan bod komt op deze reis.

Wetenschappelijke
begeleiding
Marcel Haenen is sinds 1984 verslaggever van NRC en bezocht Antarctica
in 1988 voor de eerste keer. Hij is kenner van alle soorten pinguïns en
publiceert regelmatig over de vogel die niet kan vliegen in NRC en ook in
de New York Times. Van 2003 tot 2008 was Marcel Haenen correspondent
voor Latijns-Amerika met als standplaats Buenos Aires, waarbij hij de
(sub)-Antarctische gebieden vaak heeft bezocht.
Simon Rozendaal is wetenschapsjournalist, schrijver en chemicus. Hij
schrijft al meer dan veertig jaar over wetenschap, eerst voor NRC Handelsblad - waar hij (met anderen) de wetenschapspagina begon - en later voor
Elsevier Weekblad. Daarnaast presenteerde hij wetenschapsprogramma’s
op televisie en schreef zo’n 25 boeken. Hij is erelid van de Koninklijke
Nederlandse Chemische Vereniging en ontving in 1990 de Van Marum-medaille voor ‘zijn artikelen over het milieu’.
Dick van der Kroef, directeur Nederlands Polair Programma geeft een
inleidende voordracht.

Naast genoemde mensen, reizen er internationale wetenschappers mee die
gedurende de reis lezingen geven over uiteenlopende relevante onderwerpen
zoals de geschiedenis, de geologie en biodiversiteit. Zij begeleiden tevens
de excursies en doen mogelijk zelf op locatie onderzoek waar ze u graag bij
betrekken als de situatie zich voordoet.
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Expeditieschip
MS Hondius
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Reissom vanaf € 13.545,- p.p.
afhankelijk van de gekozen hutcategorie
Het expeditieschip is vernoemd naar Henricus Hondius (Amsterdam, 1597-1651),
een cartograaf met een uitmuntend graveertalent en zijn vader Jodocus Hondius
(Wakken, België 1563-Amsterdam 1612), bekend om zijn publicaties van atlassen. Jodocus gaf in 1590 een wereldkaart uit die als een van de eerste kaarten
gebaseerd was op de ontdekkingsreizen van de Britse viceadmiraal Sir Francis
Drake. Deze kaart werd veertig jaar laten, met nieuwe gegevens, door zijn zoon
Henricus Hondius als bron gebruikt bij het vervaardigen van zijn beroemde wereldkaart in 1630. Ook nu nog geeft deze kaart een verbazingwekkend accurate
weergave van de wereldcontinenten.
Het expeditieschip biedt plaats aan 174 passagiers en voldoet aan de nieuwste en
hoogste ‘Polar Ice Class’-eisen voor ijsversterkte schepen. MS Hondius voldoet eveneens volledig aan de verplichte voorwaarden van de Polar code voor veilig scheepsbeheer en de bescherming van het Poolmilieu. Het is daarnaast een zeer comfortabel
expeditieschip op hotelniveau, uitgerust met stabilisatoren en zodoende uitermate
geschikt voor ontdekkingsreizen in extreme gebieden. Het schip is sneller dan veel
andere schepen en kan bij goede weersomstandigheden tot wel een halve dag winnen bij de oversteek van de Drake passage vanuit Ushuaia naar Antarctica en terug.
Naast suites met privéfaciliteiten beschikt het o.a. over een ruime observatielounge,
een restaurant, bar, bibliotheek, extra presentatieruimte en goed toegankelijke buitendekken. Daarnaast heeft het schip een vloot krachtige zodiacs om waar mogelijk
aan land te kunnen gaan en kleinschalige cruises te maken. Vanaf het laaggelegen
zodiacplatform heeft u snel toegang tot de zodiacs.
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