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Door de verandering van het klimaat zullen veel gebieden onbewoonbaar worden. Gebieden dicht bij
de zee of bij rivieren kunnen te nat worden. Gebieden in aride gebieden kunnen juist te droog
worden om te overleven. Je heil elders zoeken is dan de enige oplossing.
In Wageningen World, het magazine van Wageningen UR over werken aan de kwaliteit van leven, las
ik een bericht over het Urmiameer in Iran. Dit is het op een na grootste zoutmeer ter wereld, met
een unieke ecologie. Het oppervlak van dit meer is de afgelopen decennia tachtig procent kleiner
geworden. Dat komt door het aftappen van water uit rivieren - voor drinkwater en irrigatiewater - en
door een sterkere verdamping vanwege de verandering van het klimaat. Zodra het water zich
terugtrekt komt er een dikke laag zout aan de oppervlakte. Dit zout kan worden meegevoerd met
zoutstormen. Hierdoor wordt het bestaan van 75 miljoen mensen in gevaar gebracht.
Dit blijkt uit onderzoek van de Iraanse promovendus Somayeh Shadkam van Wageningen
Universiteit. Samen met de Iraanse autoriteiten werkt zij aan een plan van aanpak. Er zijn plannen
om het gebruik van irrigatiewater met veertig procent te beperken. De redding van het meer is mede
afhankelijk van het succes van mondiale maatregelen om de verandering van het klimaat te
temperen.
Heruit wordt duidelijk hoe innig landbouw, klimaat en bewoonbaarheid zijn verweven. Veel
bewoners van de strook rond het Urmiameer zijn al vertrokken. Als het tij niet keert zullen dat er nog
veel meer worden. Geef ze eens ongelijk.
Vorig jaar hebben drie ministers de heer Ovink benoemd tot Nederlands eerste Watergezant. De
Watergezant gaat de internationale waterambitie van Nederland versterken. Hij stelt dat wereldwijd
van de huidige natuurrampen negentig procent water gerelateerd is. De Watergezant is van mening
dat de Nederlandse watersector haar internationale activiteiten kan verveelvoudigen en zo de
wereld kan verbeteren en kwalitatief, economisch en ecologisch kan versterken.
Misschien kan de Watergezant mevrouw Shadkam een handje helpen.

