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Go North young man, go North and prepare for the opening of the Arctic 
In oktober 2021 waarschuwden de Amerikaanse inlichtingendiensten dat de komende twintig jaar 

politieke spanningen, conflicten en instabiliteit zullen toenemen als gevolg van klimaatverandering1. 

Een van die gebieden waar conflicten kunnen ontstaan door klimaatverandering zal het 

Noordpoolgebied zijn. Dit zal het dreigingslandschap voor de NAVO in de toekomst veranderen. De 

geopolitieke strijd tussen Verenigde Staten, Rusland en zelfs China zal zich steeds vaker naar het 

Noordpoolgebied verplaatsen.  

Klimaatverandering heeft nergens zo’n grote invloed als op de beide polen. Het Arctisch gebied warmt 

ongeveer drie keer zo snel op als andere gebieden in de wereld. Door het smelten van het ijs worden 

grote olie- en gasvoorraden toegankelijker. Naast olie en gas bevinden zich in het Noordpoolgebied 

(zeldzame) aardmetalen. Zeldzame aardmetalen zullen een belangrijke schakel zijn in de 

energietransitie. De metalen zijn bijvoorbeeld nodig bij de productie van zonnepanelen, windmolens, 

elektrolysers en batterijen2. Naast de toegang tot grondstoffen zorgt klimaatverandering ook voor het 

ontstaan van nieuwe zeeroutes. De route van Europa bovenlangs Rusland naar Azië verkort de reis met 

zo’n 30 procent. Als laatste liggen er verschillende telecommunicatiekabels op de bodem van de 

Noordelijke IJszee. In januari dit jaar werd een glasvezelkabel bij Spitsbergen door “menselijke 

activiteit” verstoort3. De telecommunicatiekabels in het Noordpoolgebied kunnen ook vatbaar worden 

bij een eventuele hybride oorlog. Verder is er onenigheid over bepaalde stukken van de Noordelijke 

IJszee. Zo claimen zowel Canada, als Denemarken, als Rusland alle drie de Lomonosovrug. 

Al deze belangen zullen er voor zorgen dat het Noordpoolgebied (weer) onderdeel wordt van het 

geopolitieke wereldtoneel. Ten tijde van de Koude Oorlog was het Noordpoolgebied onderdeel van de 

spanningen tussen de VS en de Sovjet-Unie. Destijds stonden de (nucleaire) raketten op scherp en 

lagen er onderzeeboten in de Noordelijke IJszee. Het was immers de kortste afstand tussen Amerika 

en de Sovjet-Unie. Het ijs biedt nu minder bescherming. Hierdoor voelt met name Rusland zich 

kwetsbaarder. De natuurlijke verdedigingslinie van de Russen die eeuwenlang ontoegankelijk was door 

het ijs wordt nu opeens toegankelijk4. Hierdoor groeit de Russische argwaan en daarmee de militaire 

aanwezigheid. De Russen heropenen oude militaire installaties uit het Koude Oorlog-tijdperk. 

Hetzelfde geldt overigens ook voor de andere Arctische staten. De militaire aanwezigheid van 

bijvoorbeeld onderzeeboten in het gebied is sinds de Koude Oorlog niet zo groot geweest5.  

Naast de Arctische staten kijken ook steeds vaker niet-Arctische staten naar het Noordpoolgebied. Zo 

is China actief in de regio. China wil verzekerd zijn van de toegang tot de nieuwe zeeroutes. Om dit te 

bewerkstelligen heeft China momenteel twee ijsbrekers en de bouw van een derde aangekondigd.  

Deze ijsbreker wordt nucleair aangedreven. Hiermee wordt China het tweede land, na Rusland, dat 

nucleaire ijsbrekers heeft6. Verder probeert de Volksrepubliek nauwe banden te krijgen met kleine 

landen in het gebied. Zo heeft China nauwe, bilaterale verbanden met onder andere IJsland en 

Groenland. China ziet in IJsland de toegangspoort tot de regio en investeert in havens in IJsland. 
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IJslandse havens zouden als hub moeten dienen voor de overslag van mineralen uit Groenland. 

Verschillende Groenlandse mijnen met zeldzame aardmetalen zijn nu al in Chinese handen7.  

Groenland, onderdeel van het Deense koninkrijk, wil haar economie diversifiëren om minder 

afhankelijk te zijn van Denemarken. Groenland krijgt momenteel nog zo’n 400 miljoen euro van 

Denemarken. Buitenlandse investeringen worden op Groenland met open armen ontvangen. Ondanks 

dat deze investeringen vandaag de dag nog niet rendabel zijn, vergroot China hiermee de 

afhankelijkheid van zeldzame aardmetalen. Momenteel komt 98% van alle zeldzame aardmetalen in 

Europa uit Chinese handen8.  

Hoewel de situatie in het Noordpoolgebied momenteel nog rustig is, zal het dreigingslandschap van 

de NAVO zich in toekomst steeds vaker naar het Noorden verplaatsen. Verder kunnen gebeurtenissen 

elders ter wereld gevolgen hebben voor de situatie in het Noordpoolgebied. Deze nieuwe blik op de 

regio vraagt om een reactie vanuit de westerse wereld. De Atlantische staten zullen samen moeten 

werken om te voorkomen dat de Russische en Chinese invloed in de regio nog verder toeneemt. 

Chinese bedrijven die investeren kan er toe leiden dat China in de toekomst militair aanwezigheid kan 

zijn in het midden van de Atlantische Oceaan. China probeert dit al door middel van investeringen in 

bijvoorbeeld een oude marinebasis en vliegvelden in Groenland. Zo voorkwam Denemarken in 2016 

dat een bedrijf uit Hongkong een oude marinebasis op Groenland overnam9. Ook de toenemende 

Russische militaire activiteiten, zoals investeringen in de Noordelijke vloot, verdere aanwezigheid op 

het Noorse Spitsbergen en grootschalige oefeningen boven de Poolcirkel vragen om een reactie van 

het bondgenootschap.  

De Atlantische samenwerking zal zelfs verder moeten gaan dan het behouden van vrede en veiligheid. 

Als Rusland en China nog meer invloed krijgen in de regio zal er minder aandacht worden besteed aan 

het duurzaam ontwikkelen van het gebied. De grote belangen in de grondstoffensector en het openen 

van de nieuwe zeeroutes zal het Noordpoolgebied niet ten goede komen. De effecten van 

klimaatverandering zullen een nog groter effect gaan hebben op het gebied.  

Toch is de (economische) ontwikkeling van het Arctisch gebied een feit. Daarom moeten de Westerse 

landen zich nadrukkelijker richten op het Noordpoolgebied. Deze mogelijke samenwerking komt zowel 

Europa, als Amerika, als de andere Arctische staten, waaronder Groenland, ten goede. Zo kan het 

gebied zo duurzaam mogelijk ontwikkeld worden. Naast het bevorderen van de duurzame 

ontwikkeling van het gebied zullen Europa en Amerika zich moeten inzetten om dit nieuwe 

strategische gebied stabiel te houden en te kunnen reageren op nieuwe dreigingsbeelden voor het 

Atlantische bondgenootschap.   
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