Themanummer Ecologisch herstel grote rivieren
Aanleiding voor dit themanummer vormt het feit dat het alweer 25 jaar geleden is sinds
de totstandkoming van Plan Ooievaar, dat een nieuwe richting gaf in het denken over de
inrichting van het rivierengebied. Wat hield het plan in en hoe is het denken over rivieren
en natuur(ontwikkeling) mede daardoor, maar ook daarna veranderd. Hoe functioneert
tegenwoordig het ecosysteem van de grote rivieren inclusief hun overstromingsgebied?
Wat betekent dat voor de ontwikkeling van de biodiversiteit? In hoeverre is het in gang
gezette ecologisch herstel gelukt? Tot welke inzichten heeft het onderzoek en de vele
herstelprojecten geleid en welke aanbevelingen worden gedaan voor toekomstige
inrichting? Wat zijn de succes- en faalfactoren voor ecologisch herstel in dit gebied?
Welke kansen en bedreigingen zijn er voor de toekomst? Met hulp van verschillende
auteurs werkzaam in uiteenlopende sectoren van beleid, onderzoek en praktijk van
uitvoering in het rivierengebied heeft de themaredactie geprobeerd om op al deze vragen
antwoorden te vinden. Getracht is daarbij om een zo divers mogelijk beeld te schetsen en
zoveel mogelijk ecologische groepen en onderwerpen te behandelen. Het is uiteraard
onmogelijk om alle facetten en ecologische groepen daarbij te belichten.
Nadat in het eerste artikel de beleidsontwikkelingen met betrekking tot de grote rivieren
zijn geschetst, volgen artikelen die laten zien wat dit heeft betekend voor de flora en
fauna in het rivierengebied. Hierbij is er nadrukkelijk voor gekozen om in te gaan op de
ecologische effecten van herstelmaatregelen in diverse rivierbiotopen en succesvolle
functiecombinaties tussen bijvoorbeeld veiligheid en natuurontwikkeling. Een panel van
deskundigen is hun visie gevraagd op de toekomst van de grote rivieren. Tot slot
integreert de themaredactie de belangrijkste resultaten in een aantal hoofdconclusies en
wordt het toekomstperspectief geboden.
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