
Het Aralmeer raakt weer gevuld. Dankzij de aanleg van een dam en de regulering  
van de Syr Darya rivier is het noordelijke deel van het Aralmeer in het westen van  
Kazachstan met 40 procent in omvang toegenomen. Fotograaf Johannes Odé  
legde de verdroging én nieuwe aanwas van het Aralmeer vast.
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T ot eind vorige eeuw leek er nog 
nauwelijks hoop op terugkeer 
van het ooit op drie na grootste 

meer ter wereld met een oppervlak van 
Nederland en België samen. Sinds de 
jaren zestig van de vorige eeuw slonk 
het Aralmeer tot een oppervlak van de 
helft van Nederland en verloor het 90 
procent van z’n volume. Het rivierwater 
van de twee rivieren Amu Darya en Syr 
Darya dat het Aralmeer in het verleden 
vulde, is vanaf de jaren zestig afgetapt 
voor de irrigatie van miljoenen hectaren 
katoen- en rijstplantages, waardoor de 
toevoer van rivierwater drastisch afnam. 
Het water dat het meer bereikte, was 
verzadigd met pesticiden en kunst-
meststoffen die voor de katoenverbouw 
gebruikt worden. Die liggen nu als een 
korst op de uitgedroogde bodem van het 
Aralmeer. De bijna-teloorgang van het 
Aralmeer wordt gezien als een van de 
grootste ecologische rampen als gevolg 
van menselijk handelen. 
Voor het noordelijke deel van het meer 

lijkt het tij te keren. Voor een bedrag van 
86 miljoen dollar (waarvan 65 miljoen 
van de Wereldbank) zijn sinds 2002 
waterwerken uitgevoerd en nog deels in 
uitvoering. Binnenkort valt de beslis-
sing voor een nieuwe dam, waardoor de 
voormalige havenstad Aral weer aan het 
Aralmeer kan komen te liggen. 
Er is weer perspectief voor de sterk 
verarmde bevolking rondom het noorde-
lijke Aralmeer. Vissen die leken uitge-
storven keren weer terug, er wordt weer 
geïnvesteerd in nieuwe bedrijven en de 
bevolking heeft eindelijk toegang tot 
schoon drinkwater. Maar blijvend zijn de 
gezondheidsrisico’s voor de bevolking, 
veroorzaakt door de stofwinden die 
de chemisch vervuilde bodem van het 
zuidelijke Aralmeer meevoeren. Volgens 
Joop Stoutjesdijk, sinds 2006 betrokken 
bij het noordelijk Aralmeerproject als 
‘task team leader’ van de Wereldbank 
voor Centraal-Azië, is het een illusie te 
geloven dat het gehele Aralmeer ooit 
weer zal kunnen terugkeren.
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links In augustus 2005 kwam de 13 kilometer lange Kok Araldam gereed, die het noordelijke deel van het Aralmeer scheidt van het zuidelijke deel. Het oppervlak van het noordelijke Aralmeer is met 40 procent toegenomen van 
2300 naar 3250 vierkante kilometer.  midden In een eindeloos zanderig steppelandschap word je welkom geheten in het Araldistrict. Het Aralmeer is dan nog uren rijden. ReCHTs Vrachtschepen die destijds duizenden tonnen vis 
vervoerden, liggen weg te roesten op de verzilte bodem van het Aralmeer.

BOVen ‘Goed nieuws, moeder zee komt terug!’ staat op het bord als je de stad Aral inrijdt. Nu nog is het 
meer 40 kilometer verwijderd van de stad. Maar de bevolking is hoopvol dat binnen enkele jaren  weer 
schepen de haven binnenvaren. links Tientallen mensen hebben nu weer werk in het koelhuis waar 
dagelijks tonnen vis binnenkomen, maar dat is niets vergeleken met de ruim tweeduizend mensen die 
er vroeger werkten.

BOVen Nu grazen er kamelen en paarden op de bodem van het Aralmeer. Vissers werden gedwongen om over te schakelen naar veeteelt als een bron van inkomsten. OndeR Kinderen spelen in de wrakken van schepen die eens vis 
vervoerden naar de visproductiebedrijven  in Aral en Muynak. uiTeRsT OndeR Kazachstaanse badgasten trekken in het weekend en masse naar het Aralmeer. Kazachstan, met een bevolking van 16 miljoen inwoners is met een 
economische groei van 9 procent een van de snelst groeiende landen van Azië.

OpvOlgeR KyOTO-pROTOCOl
de VeRdROging Van HeT aRalmeeR is HeT VOORBeeld Van een eCOlOgisCHe Ramp, VeROORzaakT 
dOOR de mens. sTeeds meeR weTensCHappeRs menen daT de mens OOk een BelangRijke ROl 
speelT Bij de OpwaRming Van de aaRde. Op de gROTe klimaaTTOp in Bali Van 3 TOT 14 deCemBeR 
mOeTen HaRde afspRaken wORden gemaakT OVeR de weReldwijde TeRugdRinging Van de 
CO

2
-uiTsTOOT en de finanCieRing Van maaTRegelen Om de klimaaTVeRandeRing Op Te Vangen, 

meT name na 2012, als HeT Huidige kyOTO-pROTOCOl aflOOpT. meeR dan 180 landen zullen 
VeRTegenwOORdigeRs naaR Bali sTuRen. daaRnaasT zullen maaTsCHappelijke en inTeRnaTiO-
nale ORganisaTies de TOp BijwOnen. IS pagina 35  november 2007


