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Van waar je inzet en hoe begon het?
Een Coca-Cola blikje dobberde in de branding. 
Wat verder op het strand lag een plastiek zakje.
Door een initiatief dat ik eerder leerde kennen 
via sociale media, werd dat een “eureka”-mo-
ment. Ik vulde het zakje en zag plots waar ik 
jaren blind voor was: zwerfvuil ligt overal en 
steeds weer opnieuw.

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

Zwerfvuil oplossen gaat over meer dan visuele 
vervuiling: microplastics richten een onzichtbare 
ecologische ramp aan in zee en natuur. Een 
aantal West-Vlaamse gemeenten heeft goede 
plannen. Ook ondernemers snappen sinds kort 
dat hun rol belangrijk is.

Welke rol speelt de West-Vlaamse 
Milieufederatie daarin? 

De impact van plastics in het milieu moet on-
derzocht blijven. De productie stijgt nog jaarlijks 
en het grondstoffenverlies is een onderbelicht 
probleem. Goede recyclage- en inzamelcijfers 
hebben weinig zin als de nurdles die de grond-
stof zijn van plastieken producten bij hun ver-
scheping nog met miljoenen in zee belanden. 
Dit probleem moet dringend aangekaart worden 
en de West-Vlaamse Milieufederatie zit met de 
kust helemaal op de frontlinie in die strijd.

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

Meer plastics inzamelen was een duidelijke 
beleidskeuze van de vorige regering. Maar ze 
koos hiervoor niet voor statiegeld, maar ont-
wikkelde de uitgebreide blauwe zak. Dit zet de 
inzameling van verpakkingen op het openbaar 
domein, waar nu vooral vuilbakken voor restaf-
val staan, op zijn kop. Door in te zetten op het 
inzamelen van recycleerbare verpakkingen wor-
den deze overbodig. In onze Provincie is daar 
komende jaren nog gigantisch werk aan.

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

De mindset bij politici dat zwerfvuil alleen kan 
opgelost worden door een sluitende en strenge 
wetgeving. Nu zet men vooral in op sensibilise-
ring. Maar geef mij maar statiegeld, dat zijn nut 
bewijst en een significant deel van het zwerfvuil-
probleem oplost. 

Op welk plekje in de provincie 
kom je tot rust? 

In natuurreservaat De Hoge Dijken. Sinds vori-
ge zomer hebben we een hond die veel bewe-
ging nodig heeft. Het brengt me op verrassende 
plaatsen. Dit domein is een pareltje in onze 
provincie.

 HET VERHAAL VAN DE DOENER

Kevin Pierloot, 
strandjutter en Oostends boegbeeld 
van vzw Proper Strand Lopers.
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