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 HET VERHAAL VAN DE DOENER

Sofie Declercq, gepassioneerde 
bestuurder van Natuurpunt Mandel-
streke en Midden West-Vlaanderen

Wat drijft je inzet en hoe begon het?
De interesse voor natuur zal er altijd al ingeze-
ten hebben. Mijn moeder laat geen kans onbe-
nut om te vertellen hoe ik als kleuter thuis kwam 
met een jaszak vol regenwormen. Die passie 
borrelde later terug op en toen ik gevraagd werd 
om mee in het bestuur van een Natuurpuntkern 
te stappen merkte ik pas hoe leuk het is om die 
passie met anderen te delen.

Welke rol speelt de West-Vlaamse 
Milieufederatie daarin? 

Beleid is heel belangrijk, maar het is lastig. Je 
moet dossierkennis opbouwen, bezwaren schrij-
ven,.. Er zijn moeilijk enthousiaste vrijwilligers 
voor te vinden. En gelukkig is de West-Vlaamse 
Milieufederatie daar om ons te ondersteunen, 
grote dossier op te volgen, info aan te reiken, 
ons te raadplegen over de details en de toe-
stand op het terrein.

 

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

Er is nog een hele weg te gaan. Maar natuur 
ligt bij velen toch al nauw aan het hart. Natuur-
punt had nog nooit zoveel leden, mensen 
verrassen je als deelnemer met maai-mei-niet, 
de gemeenten krijgen vragen binnen om extra 
bomen in de straat te planten, in lock-down wer-
den de natuurgebieden herontdekt, er is extra 
vraag naar natuuractiviteiten voor gezinnen en 
kinderen,… Er is hoop.

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

Landbouwbeleid is en blijft een heet hangijzer. 
Het beleid wordt gestuurd door de industrie 
en de investeerders die voor schaalvergroting 
en opbrengst gaan ten koste van landbouwer, 
omgeving en maatschappij.

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

Het zou hoopgevend zijn als we de klimaat en 
biodiversiteitscrisis zouden kunnen keren of op 
zijn minst zouden kunnen stoppen.

Op welk (groen) plekje in de provincie 
kom je tot rust? 

Als ik echt moet kiezen zou ik toch voor de 
Blankaart gaan. Iedere keer anders, iedere keer 
weer zo mooi.

Sofie Declercq is bestuurder bij Natuurpunt 
Staden en Natuurpunt Mandelstreke en sinds 
kort ook voorzitter bij Natuurpunt Midden 
West-Vlaanderen, de regionale natuurvereni-
ging voor Roeselare en Houtland.


