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Richtlijnen voor bezoekers
aan Antarctica
Alle bezoeken aan Antarctica moeten worden uitgevoerd
in overeenstemming met het Verdrag inzake Antarctica,
het bijbehorende Protocol betreffende milieubescherming
en relevante maatregelen en resoluties aangenomen
tijdens Adviserende vergaderingen over het Verdrag
inzake Antarctica (ATCM). Bezoeken zijn alleen toegestaan
na voorafgaande toestemming door de relevante
nationale instantie.
Deze richtlijnen geven algemeen advies over het bezoeken
van locaties en zijn erop gericht dat bezoeken geen nadelige
gevolgen hebben voor het milieu van Antarctica of voor zijn
wetenschappelijke en esthetische waarden. Plaatselijke
ATCM richtlijnen voor bezoekers geven aanvullende
plaatsspecifieke adviezen voor sommige locaties.
Lees deze richtlijnen voordat u Antarctica bezoekt en denk
na over hoe u uw gevolgen kunt minimaliseren.

Als u uw eigen bezoek hebt georganiseerd, bent u
verantwoordelijk voor de naleving van deze richtlijnen. U
bent ook verantwoordelijk voor het herkennen van
kenmerken van de door u bezochte plaatsen die gevoelig
kunnen zijn voor bezoekers en voor naleving van alle
plaatsspecifieke eisen, waaronder locatie-richtlijnen,
beheerplannen voor Antarctic Specially Protected Areas
(ASPA) en Antarctic Specially Managed Areas (ASMA) of
bezoekrichtlijnen voor stations. Richtlijnen voor bepaalde
activiteiten of risico’s (zoals gebruik van vliegtuigen of het
niet binnenbrengen van niet-inheemse soorten) kunnen
ook van toepassing zijn. Beheerplannen, een lijst met
historische plaatsen en monumenten en andere relevante
informatie kunt u vinden op www.ats.aq/e/ep_protected.
htm. Locatierichtlijnen kunt u vinden op www.ats.aq/e/
ats_other_siteguidelines.htm.

Als u onderdeel uitmaakt van een begeleide
bezoekersgroep, moet u goed op uw gidsen letten en hun
instructies opvolgen.

BESCHERM DE ANTARCTISCHE FLORA EN FAUNA
DIEREN IN HET WILD

VEGATATIE

Het meenemen van, of schade toebrengen aan, dieren
in het wild in Antarctica is verboden, behalve met een
vergunning.

● V
 egetatie, inclusief mos en licheen, is breekbaar en
groeit zeer langzaam. Beschadig de vegatatie niet door
lopen, rijden of landing op mosbedden of met licheen
begroeide rotsen.

● W
 andel in de buurt van dieren in het wild langzaam en
voorzichtig, beperk lawaai tot een minimum en houd
een goede scheidingsafstand aan. Houd rekening met
de topografie van de locatie, omdat dit gevolgen kan
hebben voor de verstoringsgevoeligheid van dieren in
het wild.

● A
 ls u te voet reist, moet u waar mogelijk op gevestigde
paden blijven om verstoring of beschadiging van de
bodem en vegatieoppervlakken tot een minimum te
beperken. Waar geen pad bnestaat, moet u de meest
directe route nemen en vegetatie, gevoelig terrein,
puinhellingen en dieren in het wild vermijden.

● O
 bserveer het gedrag van dieren in het wild. Als dieren
in het wild zich anders gedragen, stop dan of vergroot
de afstand langzaam.

INBRENGEN VAN NIET-INHEEMSE SOORTEN

● D
 ieren zijn bijzonder gevoelig voor verstoring als ze zich
voortplanten (inclusief nesten) of in de rui zijn. Blijf
buiten de randen van een kolonie en observeer hen op
een afstand.
● G
 eef dieren altijd voorrang en blokkeer hun
toegangsroutes naar zee niet.
● V
 oeder dieren in het wild niet en laat geen voedsel of
resten achter.

● Breng geen planten of dieren mee naar Antarctica.
● O
 m het inbrengen van niet-inheemse soorten en ziekten
te voorkomen, moet u uw laarzen zorgvuldig wassen en
al het materieel schoonmaken inclusief kleding, tassen,
statieven, tenten en wandelstokken voordat u deze
meeneemt naar Antarctica. Let met name op
loopvlakken van laarzen, klittenbandsluitingen en zakken
die grond of zaden zouden kunnen bevatten. Voertuigen
en vliegtuigen moeten ook worden schoongemaakt.
● D
 e overdracht van soorten en ziekten tussen locaties in
Antarctica is ook een zorg. Zorg dat alle kleding en
materieel is schoongemaakt voordat u van de ene
locatie naar de andere gaat.
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RESPECTEER SPECIALE BESCHERMDE
GEBIEDEN

RESPECTEER WETENSCHAPPELIJK
ONDERZOEK

Activiteiten in Antarctic Specially Protected Areas (ASPA’s
- speciaal beschermde gebieden) of Antarctic Specially
Managed Areas (ASMA’s - speciaal beheerde gebieden)
moeten voldoen aan de eisen van het betreffende
Beheerplan.

Belemmer wetenschappelijk onderzoek, faciliteiten of
materieel niet.

Vele historische plaatsen en monumenten (HSM’s) zijn
formeel aangewezen en beschermd.

SPECIAAL BEHEERDE EN SPECIAAL
BESCHERMDE GEBIEDEN
● E
 en vergunning van uw nationale instantie is vereist voor
toegang tot elke ASPA. Neem de vergunning mee en
volg altijd alle vergunningsbepalingen op wanneer u een
ASPA bezoekt.
● C
 ontroleer van tevoren de locaties en grenzen van
ASPA’s en ASMA’s. Raadpleeg de bepalingen van het
Beheerplan en houd u aan alle beperkingen voor de
uitvoering van activiteiten in of nabij deze gebieden.

HISTORISCHE PLAATSEN EN MONUMENTEN
EN ANDERE STRUCTUREN
● H
 istorische hutten en structuren kunnen in sommige
gevallen worden gebruikt voor toeristische, recreatieve
en educatieve bezoeken. Bezoekers mogen deze niet
voor andere doeleinden gebruiken, behalve in
noodgevallen.
● B
 eschadig, bekras en verniel geen historische plaatsen,
monumenten of artefacten of andere gebouwen of
toevluchtsoorden (al of niet bewoond).
● A
 ls u iets vindt dat historische waarde kan hebben, maar
waarvan de instanties wellicht niet op de hoogte zijn,
mag u dit niet verstoren. Meld dit aan uw expeditieleider
of nationale instanties.
● V
 oordat u een historische structuur binnengaat, moet u
sneeuw en gruis van uw laarzen alsook sneeuw en water
van uw kleding verwijderen, omdat deze schade kunnen
toebrengen aan structuren of artefacten.
● W
 ees voorzichtig en stap niet op artefacten die door
sneeuw aan het zicht zijn onttrokken, als u historische
plaatsen bezoekt.

TOEROPERATORS
● V
 erkrijg een vergunning voordat u Antarctica-stations
bezoekt.
● B
 evestig geplande bezoeken nogmaals uiterlijk 24-72
uur voordat u aankomt.
● A
 lle bezoekers moeten voldoen aan alle
locatiespecifieke regels bij bezoeken aan Antarcticastations.

BEZOEKERS
● K
 noei niet met, en verwijder niet, wetenschappelijk
materieel of merktekens, en verstoor geen
experimentele onderzoeksplaatsen, veldkampen of
opgeslagen voorraden.

HOUD ANTARCTICA ONGEREPT
Antarctica is nog steeds relatief ongerept. Het is het
grootste wildernisgebied op aarde. Laat geen sporen van
uw bezoek achter.

AFVAL
● Gooi geen vuilnis of afval weg op het land of in de zee.
● R
 ook in stations of kampen alleen op daarvoor
bestemde plaatsen, om afval en brandgevaar voor
structuren te voorkomen. Verzamel as en vuilnis en gooi
dat buiten Antarctica weg.
● Z
 org dat afval wordt beheerd in overeenstemming met
Bijlage III en IV van het Protocol betreffende
milieubescherming van het Verdrag inzake Antarctica.
● Z
 org dat al het materieel en vuilnis altijd zodanig is
vastgemaakt dat lekkage in het milieu door sterke wind
of plundering door dieren in het wild wordt voorkomen.

WILDERNISWAARDEN
● V
 erstoor of vervuil geen meren, beken, rivieren of
andere waterlichamen (bijv. door wandelen, uzelf of
kleding wassen, stenen gooien etc.).
● V
 erf en graveer geen namen of graffiti op kunstmatige of
natuurlijke oppervlakken in Antarctica.
● N
 eem geen souvenirs mee, ongeacht of deze
kunstmatig, biologisch of geologisch zijn, waaronder
veren, botten, eieren, vegetatie, grond, rotsen,
meteorieten of fossielen.
● P
 laats tenten en materieel waar mogelijk op sneeuw of
eerder gebruikte kampeerterreinen.
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VEILIGHEID STAAT VOOROP
Wees voorbereid op zwaar en veranderlijk weer. Zorg
dat uw materieel en kleding geschikt zijn voor
Antarctica. Denk eraan dat de omgeving in Antarctica
onherbergzaam, onvoorspelbaar en mogelijk
gevaarlijk is.

VOORZORGSMAATREGELEN/
VOORBEREIDINGEN
● K
 en uw mogelijkheden en de gevaren die van de
omgeving in Antarctica uitgaan en handel
overeenkomstig. Plan activiteiten altijd met veiligheid in
gedachten.

LANDINGS- EN TRANSPORTEISEN
Handel in Antarctica zodanig dat mogelijke gevolgen voor
het milieu, dieren in het wild en bijbehorende
ecosystemen, of de uitvoering van wetenschappelijk
onderzoek, tot een minimum worden beperkt.

TRANSPORT
● G
 ebruik vliegtuigen, schepen, kleine boten,
luchtkussenvaartuigen of andere transportmiddelen niet
op een manier waardoor dieren in het wild, op zee of op
het land, worden verstoord.

● H
 oud een veilige afstand aan tot gevaarlijke dieren in
het wild zoals pelsrobben zowel op het land als in zee.
Houd, waar mogelijk, ten minste 15 m afstand.

● V
 lieg niet over vogel- of zeerobbenconcentraties. Volg
het advies in Resolutie 2 (2004) Guidelines for the
operation of aircraft near concentrations of birds in
Antarctica (Richtlijnen voor het gebruik van vliegtuigen
nabij vogelconcentraties in Antarctica), beschikbaar op
www.ats.aq/devAS/info_measures_list.aspx?lang=e.

● A
 ls u in een groep reist, handel dan overeenkomstig het
advies en de instructies van uw leiders. Blijf altijd bij de
groep.

● B
 randstoftanks van kleine boten moeten zo worden
bijgetankt dat eventuele lekkages kunnen worden
beperkt, bijvoorbeeld aan boord van een schip.

● W
 andel niet op gletsjers of grote sneeuwvelden zonder
het juiste materieel en ervaring. Er is een reëel gevaar
dat u in een verborgen spelonk valt.

● K
 leine boten mogen geen grond, planten, dieren of
dierlijke producten hebben en moeten worden
gecontroleerd op de aanwezigheid van grond, planten,
dieren of dierlijke producten voordat deze van het schip
aan land worden gebracht.

● R
 eken niet op een reddingsteam. Zelfvoorziening wordt
groter en risico’s worden kleiner door een goede
planning, hoogwaardig materieel en getraind personeel.
● N
 oodhutten mogen alleen in een noodsituatie worden
betreden. Als u materieel of voedsel van een noodhut
gebruikt, moet u dit bij het dichtstbijzijnde station of
nationale instantie melden zodra de noodsituatie voorbij is.
● H
 oud u aan alle rookbeperkingen. Het gebruik van op
verbranding gebaseerde lantaarns en open vlammen in
of rondom historische structuren is streng verboden.
Bescherm u zeer zorgvuldig tegen brandgevaar. Dit is
een reëel gevaar in de droge omgeving van Antarctica.

● K
 leine boten moeten altijd hun koers en snelheid
aanpassen zodat dieren in het wild zo weinig mogelijk
worden verstoord en botsingen met dieren in het wild
worden voorkomen.

SCHEPEN
● S
 lechts één schip mag tegelijkertijd één locatie
bezoeken.
● S
 chepen met meer dan 500 passagiers mogen niet in
Antarctica aan land gaan.

LANDEN VAN PASSAGIERS VAN SCHEPEN
● M
 aximaal 100 passagiers mogen tegelijkertijd vanaf een
schip aan land gaan, tenzij locatiespecifieke regels
minder passagiers voorschrijven.
● T
 ijdens landingen van schepen moet altijd een
verhouding van 1 gids op 20 passagiers worden
aangehouden, tenzij locatiespecifieke regels meer
gidsen voorschrijven.

