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Foto’s heb ik
genomen in 
2009 en of 

2011



Meest bijzondere en schone eiland van Europa, zo
groot als de Benelux.   
Met geen enkel ander land te vergelijken.

Foto is genomen in de “Magdalene Fjorden”,  een
nadrukkelijke plek uit onze walvisvaart



De wind:
Meestal noordoost en lekker
constant. 
Er kan een harde valwind komen
vanaf een gletsjer

De afstand tussen 5 isobaren x 
2,8 is de ware wind nabij Spanje

De afstand tussen 5 isobaren x2,1 
is de ware wind op Spitsbergen!, 
dat wil zeggen dat er daar veel
minder wind uit komt maar deze
wind is veel constanter omdat er
geen verschil is tussen dag en 
nacht



Stroming langs Noorwegen en Spitsbergen is 0,8 
knopen Noord

Foto is gemaakt door mede kustzeilers fam, Tijssen in 2009



Temperatuur is 1 tot 
7 graden maar je 
kunt op weerstation
zien dat het ook
veel hoger kan.
Voelt aan als
landklimaat en 
omdat er geen dag 
en nacht is is de 
temperatuur ook 24 
uur gelijk.
Goed tegen te
kleden en het 
regent daar niet in 
de zomer



Naastgelegen tekening geeft
met blauwe lijn aan waar ijs
kan zijn in de zomer.
Westkust is hele jaar ijsvrij, 
mits…

Er kan drijfijs voorkomen
om de zuidpunt die door 
stroming noordwaards gaat

IJskaart kun je van internet 
halen.
Let op als je dat doet in 
Tromso want je bent er een
weekje later

Noordkant: kans op drijfijs





70 % van het land is gletsjer





Onze geschiedenis is duidelijk aanwezig denk eens aan de 
ontdekking van Spitsbergen door Willem Barentz, gevolgd door de 
walvisvaart. Ook de namen dodemans huken, gevaarlijken huken
en dergelijke

Hier zien we de rest van een traanoven van begin 17e eeuw op 
Amsterdammoya



Wat ik u als laatste niet wil onthouden is de opwarming van de aarde
Hier zien we hoeveel ik verder ben gevaren voor een gletsjer. Laat de 
elektronische kaart ongeveer 8 jaar oud zijn
ik ben 2 km verder gevaren en volgens de kaart zit ik allang op het 
land.

Dit is overigens naar mijn mening de mooiste gletsjer, lilliebrookbreen
net boven Ny Alesund, het front is 6km breed.


