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2018 BAILLET LATOUR ANTARCTICA FELLOWSHIP 
TOEGEKEND AAN TO DR. KATE WINTER 

 

5 oktober 2018 
 
Brussel, België - Dr. Kate Winter van Northumbria University, heeft de prestigieuze Baillet Latour Antarctica 
Fellowship van € 150.000 ontvangen voor haar voorstel "BioFe in Glacial Systems". Deze uitzonderlijke jonge 
Britse poolwetenschapper zal onderzoek doen bij Princess Elisabeth, het Belgische Zero Emissions Research-station 
in Oost-Antarctica. 

Dr. Winter werd geselecteerd na een onafhankelijk peer review-proces, dat Dr Winter aanbeval voor het 
voorgestelde project, dat bleek te voldoen aan de doelstellingen van wetenschappelijke excellentie. Het project, 
waarbij wordt gewerkt aan baanbrekend geomorfologisch onderzoek rond het werkingsgebied van het Belgische 
Princess Elizabeth-station, zal bijdragen aan het bevorderen van de diversiteit van het onderzoek dat in de regio 
wordt uitgevoerd. Haar voorstel zal met name bijdragen tot een beter begrip van het transport van voedingsstoffen in 
sedimenten van het binnenland van Antarctica naar de Zuidelijke Oceaan. Dit doel zal een leemte opvullen in 
wetenschappelijk onderzoek naar ijskappen en oceaanbemestingprocessen. 

'Ik ben verrukt en vereerd om de Baillet Latour Antarctic Fellowship te winnen. Het Fonds Baillet 
Latour en de International Polar Foundation geven me een unieke kans om mezelf te vestigen in een 
zeer competitief internationaal veld. De prijs stelt me in staat om onderzoek te verrichten in Oost-
Antarctica, een van 's werelds meest afgelegen en extreme omgevingen. Het zal me in staat stellen om 
belangrijke wetenschappelijke vragen te beantwoorden die vroege carrièreonderzoekers vaak niet de 
kans krijgen om op te lossen.’ Dr. Kate Winter, Northumbria University 
 

In december 2018 reist Dr. Winter naar Princess Elisabeth om haar veldwerk te beginnen. Haar onderzoek zal zich 
richten op de bijdrage van ijsstroom aan de opname van koolstofdioxide door de Zuidelijke Oceaan. Ze zal recente 
ontwikkelingen in terrestrische laserscanning, structure-from-motion fotogrammetrie en ijsdoordringende radar 
gebruiken om te beoordelen hoe sedimentbronnen van ijzer worden overgebracht via de Oost-Antarctische ijskap. 
Ze zal de bijdrage van deze sedimenten aan de productiviteit van de zee in de Zuidelijke Oceaan onderzoeken, een 
proces dat het kooldioxide in de atmosfeer kan verminderen. Haar onderzoek kan belangrijke kennis opleveren over 
hoe Antarctica een rol speelt in de toekomstige wereldwijde klimaatverandering. 

Meer informatie over BioFe zal in de komende maanden beschikbaar zijn op : www.polarfoundation.org 
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Dr. Kate Winter 
 

Dr. Kate Winter is een Vice Chancellor Research Fellow aan de Northumbria University in Newcastle, waar ze ijsstromen 
over Antarctica bestudeert. Kate is opgegroeid bij de zee, in het vissersdorpje Arbroath aan de oostkust van Scotlands. In 
2006 nam ze deel aan een klasreisje naar IJsland, waar ze op haar allereerste gletsjer stond. Geïnspireerd door deze 
ervaring, heeft Kate geld ingezameld om zichzelf te ondersteunen voor een expeditie van zes weken naar Groenland met 
British Exploring, waar ze heeft meegeholpen aan het onderzoek naar gletsjers. In de jaren die volgden, voltooide Kate 
een Joint-Honours Bachelor in Science in Geography-Geoscience aan de Universiteit van Aberdeen en een Masters of 
Science in Polar and Alpine Change aan de University of Sheffield.  
 
Als toegepaste fysisch geograaf gebruikt Kate verschillende geofysische en remote sensing-technieken om meer te leren 
over subglaciale omgevingen (morfologie, geologie en hydrologie) en stromingsdynamiek van ijsstromen op Antarctica. 
Wanneer Kate het onderzoeksstation Princess Elisabeth Antarctica bezoekt, zal ze deze technieken gebruiken om te 
beoordelen hoe sedimenten, potentieel rijk aan essentiële voedingsstoffen (zoals bio-beschikbaar ijzer) worden 
meegevoerd en getransporteerd door de Oost-Antarctische ijskap, een proces dat van invloed kan zijn op primair mariene 
productiviteit in de Zuidelijke Oceaan, met als gevolg CO2-uitstoot.  

 
Baillet Latour Antarctica Fellowship  
 

De Baillet Latour Antarctica Fellowship is een gezamenlijk initiatief van de International Polar Foundation en het Baillet 
Latour Fund. Deze tweejaarlijkse prijs promoot wetenschap en wetenschappelijke uitmuntendheid in Antarctica door 
jonge onderzoekers. De fellowship, ter waarde van € 150.000, erkent het belang van de wetenschap die op Antarctica 
wordt uitgevoerd voor het verbeteren van het begrip van de aarde, en moedigt wetenschappelijk onderzoek aan, of in de 
buurt van, het poolonderzoekstation Princess Elisabeth Antarctica. 
 

www.polarfoundation.org/projects/detail/baillet_latour_fellowship  
 
International Polar Foundation 
 

De International Polar Foundation ondersteunt polair wetenschappelijk onderzoek voor de voortgang van kennis, de 
bevordering van geïnformeerde actie tegen klimaatverandering en de ontwikkeling van een duurzame samenleving.  
 

www.polarfoundation.org  
www.antarcticstation.org 
 
Fonds Baillet Latour (Baillet Latour Foundation) 
 

Fonds Baillet Latour werd opgericht in 1974, op initiatief van graaf Alfred de Baillet Latour. Het doel is excellentie te 
bevorderen, te stimuleren en te belonen, met inbegrip van wetenschappelijke excellentie, met name in het Princess 
Elisabeth Antarctic Research Station. 
 
Hoewel ze hoofdzakelijk in België zijn gevestigd, kunnen de gevolgen van de acties van het Fonds Baillet Latour veel 
verder worden gevoeld, bijvoorbeeld door de steun voor de Special Olympics of kankeronderzoek. Al meer dan 40 jaar 
probeert het initiatieven te ondersteunen die opmerkelijk zijn vanwege hun invloed, de kwaliteit die ze inspireren of hun 
innovatieve benadering om de uitdagingen van de samenleving van morgen het hoofd te bieden. De ondersteuning 
genereert concrete spin-offs met specifieke toekomstige voordelen op vier gebieden: gezondheid, onderwijs, cultuur en 
sport. 
 

www.fondsbailletlatour.com 
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