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Wie begin september niet in Gent was en dus niet deelnam aan
het 6e SER-congres, die heeft veel gemist, heel veel gemist. Want
van 8 tot 12 september organiseerde het Instituut voor Natuur- en
Bosonderzoek (INBO) in opdracht van de Europese vleugel van
de Vereniging voor Ecologisch Herstel (Society for Ecological
Restoration (SER)) er zijn 6e Europese congres. Dit was gewijd
aan een duurzame toekomst voor Europese ecosystemen en
was gericht op het ontwikkelen van concrete herstelrichtlijnen
voor Natura 2000 habitats en soorten. Met 323 presentaties,
verdeeld over 10 plenaire en 50 parallelle sessies, twee
postersessies en 12 parallelle mid-week excursies bood
het congres een schat aan informatie aan de ca 500
deelnemers uit 41 landen. Een enorm aanbod aan
wetenschappelijk onderzoek en terreinervaringen
met allerhande klein- tot grootschalige ecologi-
sche herstelprojecten, bood aan de planner,
de beheerder, de politicus en de wetenschap-
per een hoog significante update van zijn
kennis.
Wellicht de belangrijkste meerwaarde van
het congres bleek vooral de perfecte balans
tussen het voormelde aanbod van onder-
zoek en ervaringen inzake de socio-econo-
mische consequenties en de politieke
kantjes van ecologisch herstel in Europa.
Het werd vooral duidelijk gemaakt dat
zonder socio-economisch draagvlak en
politieke wil, goede planning en monito-
ring de kans op succes van herstelmaat-
regelen veel kleiner wordt.

Op basis van de hele verzameling van pre-
sentaties werden algemene conclusies van
het congres geformuleerd, vooral bedoeld als
boodschap naar politici en beleidmakers
bevoegd voor biodiversiteit (elke politicus dus).
De kernboodschap luidde: ‘Investeren in natuur-
behoud en ecologisch herstel rendeert’. Deze stel-
ling werd geconcretiseerd aan de hand van de recent
door Prof. Rudolf de Groot en medewerkers opgemaakte
kosten-batenanalyse van het creëren en in stand houden
van het Europese Natura 2000-netwerk. Zij kwamen tot de slot-
som dat de realisatie ervan aan Europa weliswaar ca 6 miljard €

per jaar zou kosten, maar dat de winst daarvan 3 tot 4 keer hoger
zou liggen. Deze positieve balans wordt dan met name bereikt
door de vele ecosysteemdiensten die het netwerk levert aan de
samenleving (bijv. herstelde visserij- en bosproducten, verbeterde
lucht- en waterkwaliteit, overstromingspreventie, erosiebeperking,
koolstofopslag, maar ook recreatie, ecotoerisme, het behoud van
cultuurhistorisch erfgoed en verbeterde fysische en mentale
gezondheid van de bevolking). Daarnaast werd door de Groot et
al. de rechtstreekse jobwinst ingeschat op 125.000 banen en veel-
vouden meer aan indirecte werkgelegenheid.

Het Europese SER-congres 2008 in Gent:
Investeren in natuurbehoud

en ecologisch herstel rendeert
Hoewel het congres een bijzonder positieve indruk naliet voor
wat betreft de Natura 2000 potenties en de in de gebieden reeds
effectief gerealiseerde projecten, werden toch ook kritische kant-
tekeningen gemaakt bij het statische karakter van de Habitatricht-
lijn. De vrees werd onderbouwd dat het rigide gedefinieerde
patroon van habitatpatches weinig rekening houdt met de popu-
latiedynamica van de ‘beoogde’ organismen en dat de statische
benadering geen garantie biedt voor het behoud, laat staan de
ontwikkeling van biodiversiteit, wanneer in de toekomst (te ver-

wachten) milieuveranderingen zullen optreden. Het zal
weinigen verbazen dat daarbij klimaatveranderingen
als grootste bedreiging werd vermeld. Daarom werd
gepleit voor een beleidsinstrumentarium dat uit-
gaat van de natuurlijke en de door de verande-
rende omgeving gestuurde dynamiek. Daarbij
komt men al snel uit bij een aanpak gericht
op het behoud en herstel op het ecosysteem-
niveau en daarmee een aanpak gericht op
processen eerder dan patronen.
Na een hele week balanceren tussen verre-
gaande vormen van ‘nature engineering’,
introductie van zaden, controle van de
abiotische omstandigheden tot en met
laat-maar-waaien-benaderingen met wilder-
nis als doel en dus minder verregaande
deterministische doelstellingen, werd
besloten met een volzin die pleit voor een
instrumentarium dat natuur de gelegen-
heid biedt om zichzelf te vormen zonder
ver doorgedreven en door menselijke
voorkeuren gedreven doelstellingen: eco-
logisch herstel gaat niet over ‘heersen’,
‘beheersen’, ‘determineren’, maar heeft alles
te maken met ‘faciliteren’ van biodiversiteit,
dat kansen krijgt om zich (spontaan) te vesti-
gen, te ontwikkelen en te evolueren, ec0logisch

herstel is niet mens- maar biodiversiteitgericht.

Wie er niet bij kon zijn, kan de opgelopen achterstand
nog een beetje inlopen door op http://www.ser-europe.org/

bijvoorbeeld de samenvattende artikels op basis van de
plenaire sessies of de conclusies na te lezen. Op korte termijn
zullen ook korte artikels van de meeste overige presentaties op de
website beschikbaar komen. Voor wie daar niet op kan wachten
kan de CD met de nu reeds beschikbare artikels aanvragen bij
kris.decleer@inbo.be op het INBO, Kliniekstraat 25, B-1070 Brussel,
België.
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