NAAR EEN DUURZAAM RIVIERBEHEER
B O E K B E S P R E K I N G Door : Frank NEYTS
Bij de uitgeverij UPA (University Press Antwerp) verscheen recent het boek “Naar een
duurzaam rivierbeheer. Hoe herstellen we de ecosysteemdiensten van rivieren?
De Schelde als blauwe draad.” Patrick Meire en Mark Van Dyck tekenden als auteurs.
Rivieren zoals de Schelde leveren voor miljarden euro’s per jaar goederen en diensten aan
de mens. Dat doen ze van nature, en dus geheel gratis. Ze bezorgen ons bijvoorbeeld
drinkwater, vis, hout, vruchtbare grond en bouwmaterialen. Ze openen mogelijkheden voor
scheepvaart en havenontwikkeling. Ze beschermen woongebieden tegen overstromingen
door het afvoeren van wateroverschotten. Ze zuiveren het water, bevorderen de
biodiversiteit en brengen aantrekkelijke landschappen voort die zich onder meer lenen voor
recreatie en toerisme.
We spreken in dit verband van “ecosysteemdiensten”. Vanouds probeert de mens via
dijkenbouw, inpolderingen, rechttrekkingen en uitdiepingen rivieren nog efficiënter bepaalde
behoeften te laten bevredigen.
Helaas domineert een eenzijdige aanpak, telkens gericht op de optimalisering van één
specifieke ecosysteemdienst. Resultaat: de onmiskenbare voordelen die de menselijke
ingrepen op rivieren op korte termijn opleveren, worden ruimschoots overtroffen door de
nadelen op langere termijn.
Vandaag zijn het ecosysteem en de bijhorende ecosysteemdiensten van de Schelde en tal
van andere rivieren ernstig ontwricht, met dure en verontrustende gevolgen. In dit boek
wordt aangegeven hoe we de natuurlijke werking van rivieren duurzaam kunnen herstellen,
zonder de huidige maatschappelijke en economische waarden uit het oog te verliezen.
Ecologie en economie worden niet als opponenten gezien, maar integendeel als de twee
onafscheidelijke zijden van een muntstuk waarmee we welvaart en welzijn (blijven) kopen.
Op die manier is ‘Naar een duurzaam rivierbeheer’, waarin de Schelde consequent als
voorbeeld fungeert, een pleidooi om de natuur als cruciale maar onvoldoende naar waarde
geschatte economische productiefactor te herwaarderen. Of hoe de natuur werkelijk voor
iedereen kostbaar is, zelfs voor wie er gevoelsmatig geen cent om geeft.

“Naar een duurzaam rivierbeheer” (ISBN 9-789057-181948) telt 252 pagina’s, werd als softback
uitgegeven, en kost 29,95 euro. Aankopen kan via de boekhandel of rechtstreeks bij de uitgeverij
UPA, Academic & Scientific Publishers, Ravensteingalerij 28, B 1000 Brussel. Tel. +32(0)2.289.26.50,
Fax +32(0)2.289.26.59, e-mail info@aspeditions.be , website www.aspeditions.be

