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Van waar je inzet en hoe begon het?

Na het volgen van de cursus natuurgids, ergens 
in de jaren negentig, ben ik mij meer bewust 
geworden van wat er om ons leeft, reilt en zeilt. 
Langzamerhand begin je dan ook in te zien dat 
alles aan elkaar hangt. Verlies van een soort en/
of habitat heeft dikwijls onomkeerbare gevolgen.

Welke rol speelt de West-Vlaamse 
Milieufederatie daarin? 

De West-Vlaamse Milieufederatie heeft zijn rol 
als koepelorganisatie in West-Vlaanderen door 
het ondersteunen en advies verlenen aan hun 
leden. De West-Vlaamse Milieufederatie is de 
link tussen milieuorganisaties en de Provincie.

 
Waar gaat het volgens jou de goeie 
kant op in West-Vlaanderen?

De waterkwaliteit wordt niet slechter, recreatie-
ve warrelnetten op de stranden zijn verboden, 
trage (kerk)wegen worden terug in ere hersteld, 
de 1meter grens, kleine landschapselementen 
zijn stappen in de goede richting.

 
Waar moet in onze provincie  
dringend de hand aan de ploeg? 

Handhaving, handhaving en nog eens hand-
having. Stop de pamperpolitiek en het eeuwige 
sensibiliseren. Leid mensen op om milieu- 
inbreuken te verbaliseren. We blijven onze 
stranden en duinen verknoeien voor de 
toeristische economie. Er zijn grenzen aan 
de open ruimte en het draagvlak ervan.
 
Creëer “Duin voor Dijk”. Natuurlijke stranden 
zijn deel van de oplossing inzake kustveiligheid. 
Stop het machinale strandreinigen, het belet het 
ontstaan van embryonale duinen. 

 

Welke ‘groene’ droom hoop je  
ooit verwezenlijkt te zien? 

 
Mijn groene droom? Dat iedereen van rijk tot 
arm, van gelijk welke huidskleur of religie en 
geslacht eindelijk eens zou beseffen dat we 
de natuur, onze omgeving, onze leefwereld  
niet bezitten, niet kunnen kneden. Als dat  
besef er is, komt het respect voor milieu en 
mens vanzelf.Ik haat de huidige veelgebruikte 
term ”Wij maken natuur”. De beste manier om 
onze fauna en flora te beschermen is ze net in  
goede toestand te houden. Zo moet je nergens 
“natuur maken”.

 
Op welk plekje in de provincie 
kom je tot rust? 

 
Tja, nogal een vraag aan een kustbewoner.  
Aan zee, langs de branding, het strand en  
de duinen natuurlijk.

 HET VERHAAL VAN DE DOENER

Franky Bauwens, vrijwilliger met 
grote liefde voor en veel kennis 
van zee en kust.




