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Robrecht Pillen, drijvende kracht
achter reservaat De Stadswallen te
Damme.
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Wat drijft je inzet en hoe begon het?

Welke rol speelt de West-Vlaamse
Milieufederatie daarin?
Als conservator ben je vooral bezig met je natuurgebied. Het ontbreekt mij vaak aan tijd om met
beleidsdossiers bezig te zijn. De West-Vlaamse
Milieufederatie biedt op dat vlak ondersteuning.

Waar gaat het volgens jou de goeie
kant op in West-Vlaanderen?
40 jaar geleden zat aankopen en inrichten van
natuurgebieden eigenlijk nog in een embryonale
fase. De eerste aangekochte percelen natuurgebied werden afgesloten om negatieve invloeden van buitenaf te weren. Dat is geleidelijk
veranderd: er zijn nu in onze provincie natuurgebieden zoals het Zwin, Uitkerkse Polder en
De Blankaart. die groot genoeg zijn om een
ruim publiek op een verantwoorde manier te
laten genieten.

Waar moet in onze provincie
dringend de hand aan de ploeg?
Voor polderreservaten is een voldoende hoog
waterpeil van groot belang. Het is de factor die
bepaalt of de potentiële natuurwaarde van een
gebied gerealiseerd kan worden. Water brengt leven en staat garant voor hoge biodiversiteit. Nauw
verbonden daarmee zijn dan ook problemen door
droogte: het niveau van het grondwater ligt nu al
jaren op apegapen. Grootschalige vernatting van
gebieden is een dringende noodzaak zodat het
grondwater weer kan aangevuld worden.

Welke ‘groene’ droom hoop je
ooit verwezenlijkt te zien?
Lokaal hoop ik dat het natuurgebied te Damme
verder kan uitgroeien tot een groter geheel
zodat natuurwaarden er maximaal kunnen ontwikkelen. Bij uitbreiding hoop ik dit ook voor de
verschillende waardevolle gebieden die nu nog
in de West-Vlaamse polders aanwezig zijn. Dit
kan in de vorm van een nationaal park waar natuur en een duurzame landbouw elkaar vinden.
De coronacrisis heeft aangetoond dat er veel
behoefte is aan grote natuurgebieden.

Op welk plekje in de provincie kom je
tot rust?
Ambtshalve deed ik gedurende tien jaar onderzoek op de Vlaamse waterlopen, groot en klein.
Een boeiende periode die mij op veel mooie
plekjes bracht.
Waterlopen zijn mij nadien blijven beklijven en
mijn favoriete plekje bevindt zich dan ook langs
de oever van de IJzer, onze kleine stroom met
grote natuurwaarde. Wanneer ik die richting uitga en Tervatebrug komt in zicht, valt alle stress
van mijn schouders.
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In 1982 kocht Natuurreservaten vzw, nu Natuurpunt vzw, de eerste 4 ha van de stadswallen te
Damme. Ik kreeg de kans om er conservator te
worden van dit unieke stukje natuur. De daarop
volgende jaren konden we een groot gedeelte van
die oude stadswallen verwerven. Daarna verlegden we onze aandacht naar de bescherming van
de graslanden in de omgeving, een biotoop dat al
jaren onder druk staat. Anno 2021 is het natuurreservaat te Damme ruim 280 ha groot.

