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Beleef MVO op Groenland  tijdens een klimaatexpeditie met Reinier van den Berg 

 
Investeren in Meewind is een goede zaak. Windenergie is schoon. Bij de productie van windstroom 
komt er niet nog meer CO2 in de atmosfeer terecht. Iets dat bij inzet van fossiele brandstoffen nog 
altijd in enorme hoeveelheden gebeurt. Wat dat betreft bereiken we dit jaar een macabere 
mijlpaal. Voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid haalt de concentratie CO2 in de 
atmosfeer een waarde van 400 ppm. En deze concentratie zal de komende decennia nog blijven 
stijgen.  
 
Maar er is ook goed nieuws. In het jaar 2012 stond er wereldwijd een opgesteld vermogen aan 
windenergie ter grootte van 300.000 MW. Waar u persoonlijk aan heeft bijgedragen! En ook dit 
getal, van het opgestelde vermogen, groeit ieder jaar. Mede door de toekomstige plannen van 
Meewind. 
  
De gevolgen van het broeikaseffect zijn klimatogisch steeds duidelijker vast te stellen. Bijvoorbeeld 
door te kijken naar het ijs op aarde. Dat kan een ieder dichtbij huis doen, in de Alpen of in 
Noorwegen. De gletsjers daar slinken steeds sneller, zo blijkt. 
 
Op de beide poolgebieden op aarde is dit smeltproces nog beter vast te stellen. Bekend zijn 
misschien de statistieken van het zee-ijs in het Noordpoolgebied. Op Groenland gaat het smelten 
minstens zo hard. Jaarlijks verdwijnen inmiddels honderden miljarden tonnen aan eeuwenoud ijs in 
de golven van de zee. 
  
Het is een ongekende ervaring om zelf dit subcontinent te bezoeken. Om zelf over de enorme ijskap 
van Groenland te lopen. Om er de tent op te slaan. Om in het holst van de nacht het betoverende 
poollicht te zien vanuit je slaapzak. Maar ook, om overdag in die glinsterende winterwereld van wit 
en blauw ijs, de talloze smeltrivieren te zien, die zich traag of snelstromend in bochten een weg 
banen over en door de ijskap. Om uiteindelijk hun lading, vers smeltwater, in de omringende zeeën 
te dumpen. 
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Ik wil u, investeerder in schone energie, graag de unieke mogelijkheid bieden om samen met mij en 
andere participanten een unieke once-in-a-lifetime expeditie te ondernemen naar de ijskap van 
Groenland. Om onvergetelijke ervaringen op te doen, om een landschap te zien en te ervaren dat 
een onuitwisbare indruk zal maken en om naderhand met uw zelfgemaakte foto’s of filmbeelden 
anderen te betrekken bij de schoonheid en kwetsbaarheid van dit stukje aarde, en zo misschien 
ook anderen te interesseren in het belang en de noodzaak van schone energie. 

- Reinier van den Berg 

Exclusieve expeditiereis voor meewind participanten 
 
Deze exclusieve en eenmalige reis vindt plaats van 5 tot en met 10 september 2013. De reissom 
voor deze expeditie bedraagt € 3.400 per persoon. Deze reissom is inclusief transport per 4WD, 2 
nachten in tenten in een expeditiekamp op de ijskap, 3 hotelovernachtingen, alle maaltijden, een 
persoonlijke expeditieuitrusting, expeditieverzekering en begeleiding door Reinier van den Berg en 
professionele Nederlandse expeditieleiding. De prijs is exclusief vluchten van en naar Groenland 
(indicatie vluchtprijs € 1.500) en exclusief 21% BTW. 
 
Deze reis wordt georganiseerd door Expedition Factory BV, gespecialiseerd in klimaatexpedities 
naar het Poolgebied. Deze expeditie wordt 100% CO2 neutraal gemaakt via Trees for All. 
 

Informatie en aanmelding 
 
Mail naar info@expeditionfactory.com voor meer informatie. Hier kunt u ook een 
deelnameformulier aanvragen en uw plaats reserveren. De expeditie gaat door bij minimaal 6 
aanmeldingen. Er is plaats voor maximaal 12 expeditieleden. 
 
 


