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Wat is de politieke stand van zaken in het Noordpoolgebied? Welke (nieuwe) landen 
leggen claims op het gebied, en waarom? Welke rol speelt de Arctische Raad? 

Het Noordpoolgebied verandert. Niet alleen het klimaat maar ook de leefomgeving van 
mens en dier verandert. Het gebied neemt steeds meer deel aan de mondiale economie en 
schuift geografisch steeds meer van de periferie naar het centrum. Het verschijnt daardoor 
ook vaker op de politieke agenda. Niet alleen Arctische maar ook niet-Arctische staten 
hebben steeds meer economische en politieke belangstelling voor het Noordpoolgebied. 
Het Spitsbergenverdrag uit 1920, geratificeerd in 1926, kan bij de verdediging van die 
belangen wel eens belangrijk worden. Immers, door dat verdrag hebben enkele niet-
Arctische landen economische rechten op dit deel van de Arctis. Nu al hebben verschillende 
niet-Arctische landen een onderzoekstation op Spitsbergen. De Arctische landen 
karakteriseren het gebied als een regio met een lage politieke spanning. Hoewel het niet 
waarschijnlijk is dat er op korte termijn gewapende conflicten zullen uitbreken, zien we wel 
dat sommige Arctische landen een militaire macht opbouwen die bij een van elders 
overslaand conflict gemakkelijk kan worden gebruikt .  

Een oceaan omgeven door continenten 

Het Noordpoolgebied is een oceaan omgeven door continenten. Deze Arctische Oceaan is 
qua grootte de vierde oceaan op aarde. De oceaan is ongeveer 14 miljoen vierkante 
kilometer groot en vier keer zo groot als de Middellandse Zee. Het centrale deel van de 
oceaan is 3.000 tot 5.000 meter diep. Daaromheen liggen ondiepe randzeeën. Een groot 
deel van de Arctische Oceaan is bedekt met zee-ijs dat al naar gelang de ouderdom 1 tot 4 
meter dik is. Het zeewater eronder heeft een opvallend gelijkmatige temperatuur van 0,5 
tot 1 °C. 

De klimaatsveranderingen hebben er de afgelopen drie decennia voor gezorgd dat de 
luchttemperatuur in de Arctis 1-3 graden is gestegen. De verwachting is  dat die 
temperatuur verder zal stijgen. Aan het eind van de 21ste eeuw zal deze ten noorden van 
Alaska 8-10 °C en op en rond Groenland 4-6 °C zijn opgelopen.1 De temperatuurstijging 
heeft de omvang en de dikte van het zee-ijs met ongeveer de helft gereduceerd en de 
verwachting is dat het de komende decennia nog verder zal afsmelten. Dit heeft 
consequenties voor het weer in het poolgebied maar beïnvloedt de zeespiegel niet. Dat is 
wel het geval met het afsmelten van de ijskap op Groenland. De omvang van het 
smeltgebied op die ijskap neemt steeds verder toe (16% in de periode 1979-2002) en de 
verwachting is dat hierdoor de zeespiegel aan het eind van de 21ste eeuw ongeveer 90-160 
centimeter zal zijn gestegen.2 Hierdoor worden alleen al in Zuidoost-Azië 110 miljoen 
mensen met overstromingen bedreigd.  



Binnen de poolcirkel is door de zeespiegelstijging in combinatie met de toegenomen 
stormfrequentie, golfhoogte en het smelten van de permafrost de kusterosie enorm 
toegenomen, waardoor in Alaska hele dorpen in de golven zijn verdwenen.  

Economische mogelijkheden 

Door het afsmelten van het zee-ijs wordt het gebied ook toegankelijker en de Arctische 
Oceaan krijgt meer en meer het karakter van een gewone oceaan. We zien daarom steeds 
meer rederijen speculeren op een noordelijke vaarroute van Europa naar Azië die 
aanzienlijk  korter is (40%) dan de bestaande routes door het Suez- en het Panamakanaal. 
Ten gevolge hiervan is een debat ontstaan tussen de regeringen van de zeevarende en 
Arctische kuststaten over de juridische status van de noordelijke zeeroutes. De kuststaten 
realiseren zich ook dat er maar weinig hydrografische gegevens en kaarten van het gebied 
zijn, de kusten dun bevolkt zijn en er nauwelijks infrastructuur is voor search and rescue-
activiteiten. Lange onderhandelingen in de International Maritime Organization (IMO) van 
de Verenigde Naties hebben geleid tot het opstellen van een Polar Code waarin 
voorwaarden zijn aangegeven waaraan schepen zich vanaf 2017 in de Arctis hebben te 
houden.3  

Dat zal vooral invloed hebben op de toeristenschepen die de laatste jaren in aantal zijn 
toegenomen. Vooral in Spitsbergen is het toerisme gegroeid, tot 107.000 overnachtingen in 
2013 in Longyearbyen en ongeveer 37.000 cruiseschip-toeristen per jaar.4 Daarnaast wordt 
ook Groenland populairder bij toeristen.  

Door klimaatsverandering is de temperatuur van het zeewater toegenomen en zijn 
vispopulaties naar het noorden opgeschoven. We zien dat met name de kabeljauw veel 
noordelijker wordt gevangen. De visserij is daarom eveneens bijzonder geïnteresseerd in de 
Arctische wateren. Deze interesse heeft de Arctische landen ertoe aangezet om proactief, 
dus voordat het zee-ijs geheel is weggesmolten, visserij in het centrale deel van de Arctische 
Oceaan te verbieden met een Internationaal Arctisch Vis Akkoord.5  

De civiele en militaire infrastructuur in de Arctische kustzone is zwak. Veel militaire 
installaties dateren nog uit de tijd van de Koude Oorlog en zijn vervallen of ouderwets. Er 
wordt daarom in Canada en Rusland hard gewerkt om die infrastructuur te herstellen.  

In het begin van de 21ste eeuw publiceerde de Amerikaanse Geologische Dienst een kaart 
waarop de potentiële olie- en gasgebieden zijn aangegeven en een raming van de 
hoeveelheden olie en gas.6 Globaal gezien zouden 13% van de nog te ontdekken olie en 30% 
van de nog te ontdekken gasvoorraden in de wereld uit het Noordpoolgebied moeten 
komen. In getallen uitgedrukt komt dat neer op 90 miljard winbare vaten ruwe olie en 557 
biljoen kubieke meter winbaar gas.7 De meeste potentiële gebieden liggen binnen de 
Exclusieve Economische Zones van de kuststaten, maar een deel loopt door in de nu nog 
internationale Arctische Oceaan. De vijf kuststaten zijn hierdoor aangezet om een zo groot 
mogelijk deel van de Arctische Oceaan te claimen op basis van de United Nations 
Convention Law of the Sea (UNCLOS).8 Zij lopen daarmee vooruit op de feiten. Er is immers 
nog geen olie- of gasveld daadwerkelijk aangeboord in het centrale deel van de Arctische 
Oceaan. Dit proactieve gedrag van de kuststaten heeft voor spanning gezorgd in een tijd 
waarin samenwerking was gestart. 



Arctische samenwerking  

In 1996 hebben acht landen met (Sub-)Arctisch gebied binnen hun grenzen de Arctische 
Raad opgericht om de samenwerking en coördinatie tussen de Arctische staten en de 
bevolking van het Arctisch gebied te bevorderen op het gebied van duurzaamheid en 
milieubescherming. Deze landen zijn de Verenigde Staten, Canada, Rusland, Denemarken 
(voor Groenland), Noorwegen, Zweden, IJsland en Finland. Een aantal Europese niet-
Arctische landen is waarnemer bij de Arctische Raad en participeert in de werkgroepen van 
de Raad. De Arctische Raad is bedoeld om gezamenlijk het Arctisch milieu te beheren en de 
communicatie met de inheemse volkeren te bevorderen, maar de Raad is meer en meer een 
politiek orgaan geworden.  

Het aantal waarnemende landen is de laatste tijd sterk toegenomen. Na het Verenigd 
Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Polen en Nederland zijn in 2013 China, Korea, Japan, 
Singapore, Italië en India als waarnemer toegelaten. De waarnemers worden uitgenodigd 
voor de vergadering van de Arctische Raad, mogen bij uitzondering een verklaring afleggen 
en worden geacht te participeren in de werkgroepen van de Raad. Naast deze twaalf landen 
zijn een aantal non-governmental organisations (NGO’s) en andere internationale 
organisaties als waarnemer toegelaten.9  

De besluiten van de Raad worden door de nationale parlementen genomen en door 
ministers tijdens een zogenaamde Ministeriële Bijeenkomst bekrachtigd. Het lijkt erop dat 
de Arctische Raad in de toekomst meer zeggenschap krijgt, maar of dat ook werkelijk 
gebeurt is afhankelijk van de mate waarin de Arctische landen willen samenwerken en 
verantwoordelijkheden willen delegeren naar de Raad. Militaire veiligheid behoort 
uitdrukkelijk niet tot het werk van de Raad.  

De Arctische Raad is door de UNCLOS-claims van de kuststaten verdeeld geraakt in 
claimende en niet claimende staten en er is sinds de indiening van de Deense/Groenlandse 
claim (2014) sprake van overlappende claims van Denemarken/Groenland, Canada en 
Rusland. Vier van de vijf kuststaten hebben nu een claim ingediend. De Verenigde Staten 
hebben UNCLOS nog niet geratificeerd en mogen dus ook nog niet claimen. Mogelijk zal dat 
in de komende jaren wel gebeuren en mogelijk is er dan ook een overlap in de claims van de 
Verenigde Staten en Canada.  

Het is waarschijnlijk dat de UNCLOS-commissie zich in de komende decennia zal uitspreken 
over de claims, waarna de juridische situatie van de Arctische Oceaan bekend is. Mogelijk 
zijn de overlappingen in de claims dan politiek opgelost, maar het is ook mogelijk dat de 
conflicten de komende decennia hoog oplopen. De ontwikkelingen in de Zuid-Chinese Zee 
zijn wat dat betreft niet hoopgevend. Het zal erg afhangen van de politieke wil van de 
Arctische landen om samen te werken en van de politieke macht van de Arctische Raad.  

De laatste decennia zijn ook Aziatische landen actief geworden in het poolgebied. Met name 
China en Zuid-Korea beginnen zich steeds meer in het gebied te manifesteren. Beide landen 
hebben ijsbrekers die in de Arctische Oceaan varen en beide landen hebben evenals Japan 
en India een onderzoekstation op Spitsbergen. 



Militaire ontwikkelingen 

Al deze interesse in het Noordpoolgebied heeft de kuststaten bewogen een extra 
inspanning te verrichten om hun noordelijke grenzen te bewaken. In Canada en in Rusland 
wordt een nieuwe militaire infrastructuur opgebouwd. In de komende jaren zullen beide 
landen hun ijsbrekervloot uitbreiden en nieuwe stations bouwen. Ook zullen ijsversterkte 
marineschepen in de vaart gebracht worden om de Noordwest- en de Noordoostpassage te 
bewaken.  

Rusland is bezig de Noordelijke Vloot te vernieuwen en te versterken. De Russische marine 
krijgt meer nieuwe schepen dan ooit sinds de Sovjettijd. In 2015 maakte het eerste nieuwe 
fregat “Admiraal Gorshkov” zijn maiden voyage in de Arctis. Er zullen nog vier schepen in 
deze klasse volgen. De nucleair aangedreven slagkruiser “Admiral Nakhimov” wordt 
opgeknapt en wordt in 2018 weer operationeel, en twee nucleaire onderzeeboten zijn 
gemoderniseerd en weer in de vaart gebracht. Bovendien staan acht nieuwe nucleaire 
onderzeeërs gepland: vier van de Borey- en vier van de Yasenklasse worden op dit moment 
gebouwd en zullen de komende jaren de Noordelijke Vloot versterken.10 Ook zien we dat de 
Russen steeds meer multiple purpose-schepen in de vaart brengen: schepen die voor 
oceanografisch onderzoek gebruikt kunnen worden (bijvoorbeeld de MV Yantar) maar ook 
een rol kunnen spelen bij het verzamelen van inlichtingen. Daarnaast kunnen search and 
rescue-schepen worden gebruikt  als militaire transportschepen.11 De Russische kustwacht 
wordt vanwege de lange Noord-Siberische kust ook versterkt met nieuwe snel varende, 
ijsversterkte schepen.12 Speciaal voor koude omstandigheden getrainde militairen zijn in 
verschillende landen opgeleid om de kustzones te bewaken.  

De bewoners 

De inheemse bevolking is zich in de afgelopen decennia steeds meer gaan roeren. De 
verzelfstandiging van Groenland begon reeds in 1979 met de vaststelling van de Greenland 
Home Rule. In 1985 trad Groenland na een referendum uit de Europese Gemeenschap en in 
2008 sprak de bevolking zich uit voor onafhankelijkheid van Denemarken.13 Momenteel 
wordt daar hard aan gewerkt en de hoofdstad Nuuk groeit steeds meer uit tot een westerse 
stad met zeer moderne regeringsgebouwen.14  

Een vergelijkbaar proces speelt zich af in Nunavut in Canada. Hier werden in 1993 de 
Nunavut Land Claims Agreements (NLCA) getekend waardoor Nunavut in 1999 intern 
zelfbestuur kreeg.15 In Iqualuit werd een groot parlementsgebouw neergezet waarin het 
Inuitparlement zijn politieke beslissingen neemt. De Sami in Scandinavië hebben al veel 
langer (vanaf 1956) een vorm van intern zelfbestuur. De volkeren van het Russische 
noorden hebben het daarentegen onder Poetin weer lastig gekregen. Ze lijden zwaar onder 
de Russische druk en zijn verder dan ooit van zelfbestuur af. Toch zijn ze onder de naam 
Raipon vertegenwoordigd in de Arctische Raad. 

Alle inheemse volkeren hebben zich verenigd en participeren in de Arctische Raad als 
permanent participants. Er zijn momenteel zes organisaties van inheemse volkeren in de 
Raad: Saami Council, Inuit Circumpolar Council, Russische Associatie van Inheemse Volkeren 
van het Noorden, Aleut International Association, Gwich’in Council International en Arctic 



Athabaskan Council. Deze zes organisaties werken goed samen en maken volop gebruik van 
hun bijzondere positie in de Raad. 

In de komende decennia zullen de inheemse volkeren een veel grotere zelfstandigheid 
krijgen. Groenland zal zijn buitenlandse politiek onafhankelijk van Denemarken voeren en 
buitenlandse bedrijven zullen in Groenland proberen concessies te kopen voor het winnen 
van mineralen. Met name Chinese bedrijven zijn erg kien op het winnen van de zogenaamde 
rare earth materials, die nodig zijn voor computers en mobiele telefoons. Multinationals zijn 
al bezig de olie- en gasvelden in Straat Davis en de Groenlandse Zee in kaart te brengen, en 
als de olieprijs weer aantrekt zullen halverwege deze eeuw de eerste boringen plaats 
vinden.  

De wateren ten noorden van Alaska worden door oliemaatschappijen onderzocht op 
aanwezige olie- en gasvelden. Mogelijk wordt halverwege deze eeuw de eerste offshore olie 
in dit gebied gewonnen. Het Noorse oliebedrijf Statoil heeft productieplatforms in de 
Barentszzee en zal gebruikmakend van het Jan Mayeneiland trachten de velden in de 
Groenlandse Zee te winnen en in de Barentszzee en Karazee zullen Russische 
oliemaatschappijen met of zonder westerse hulp olie en gas winnen voor vooral de 
Aziatische markt. Er zijn door een Russisch bedrijf al 16 ijsversterkte LNG-tankers in Zuid-
Korea besteld die door twee meter dik ijs het vloeibare gas naar China kunnen brengen. 

 Tot slot 

De niet-Arctische landen zullen de komende tijd op allerlei manieren proberen de nieuwe 
situatie in het Noordpoolgebied te gebruiken. Ze zullen het recht op onbelemmerde 
doorvaart claimen, politieke druk uitoefenen in en buiten de Arctische Raad en mogelijk 
gebruik makend van het Spitsbergenverdrag hun economische rechten opeisen in dit deel 
van de Arctis. Niet alleen olie, gas en andere delfstoffen, maar ook de vispopulaties en de 
natuur (toerisme) zijn het doelwit van deze landen. Het Noordpoolgebied zal in de komende 
decennia stijgen op de internationale politieke agenda, waardoor de spanning kan 
toenemen, maar de Arctische Raad is een goed instrument om de spanning beheersbaar te 
houden. Ook kunnen conflicten elders in de wereld overslaan naar de Arctis, zoals ook het 
conflict op de Krim en in het oosten van Oekraïne gevolgen heeft gehad voor de 
economische samenwerking in het Noordpoolgebied. Hopelijk blijven de afgevaardigden in 
de Arctische Raad praten zodat de spanning beheersbaar blijft.  
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