
len voor de wolf: na zijn herovering van Frankrijk en Duitsland plant 
leback in België en Nederland. Eeuwen geleden tro f je wolven vaak 
n. Halverwege de 19de eeuw verdwenen ze echter uit de Lage Lari 
het tij te keren voor de Europees beschermde viervoeter. Onlangs

Dertien steden en gemeenten dienden een project in. Daaruit 
werden v ijf  laureaten geselecteerd, die elk 50.000 euro krijgen. 
In Genk wordt het verwaarloosde Lourdeskapelbergpark her
ingericht tot een aantrekkelijk buurtpark. Antwerpen krijgt een 
nieuwe groenpool vlak bij de stadskern: op het scharnierpunt 
tussen stad en haven kom t het Droogdokkenpark, een vernieu
wend grootstedelijk park. In Lokeren waait een frisse wind door 
de vroegere fabrlekssite van Hoedhaar, waar binnen het stads
vernieuwingsproject ook ruimte is voor natuurlijk en avontuurlijk 
groen. Brugge kiest er dan weer voor om een voormalige schiet- 
stand in te richten ais buurtpark, mét uitkijkplatform  en loop
brug. Tot slot zet Liedekerke bij de herinrichting van het station 
ook het nodige groen op de rails. Vanuit dat station kun je straks 
de natuur van nabij beleven.

ANB GEEFT GROENPROJECTEN 
DUWTJE IN DE RUG
Via ‘Groen ín de Stad’ wil het ANB steden en gemeenten stim u
leren om hun openbare ruimte te vergroenen. Daarom lanceerde 
het ook in 2012 een oproep voor creatieve groenprojecten.
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DEEENBLOEMIGE 
ZEEKRAAL IS TERUG!
De eenbloemige zeekraal duikt weer op. in 
september 2012 vond Mare Leten van het 
ANB enkele exemplaren van het uitgestor
ven plantje in het Zwin. Opmerkelijk, want 
bet werd daar nooit eerder gespot. In 1936 
werd de plant voor het laatst in België ge
zien; in Zeeland verdween díe in 1986 van 
de radar.

De zeekraal behoort to t een geslacht van 
zoutverdragende succulenten, je vindt de 
plant vooral in de buurt van slikken en 
schorren. Er bestaan verschillende soorten 
zeekraal, maar de eenbloemige is de zeld
zaamste. Die tre f je alleen in een beperkt 
aantal West-Europese kustgebieden aan. 
Om te weten o f je echt te maken hebt met 
de eenbloemige zeekraal, haal je er best 
een specialist bij.

werd een w o lf gespot in de buurt van Gedinne in de Ardennen. De kans bestaat d 
er binnenkort meer wolven zullen opduiken. Maar wat moet je doen ais je oog in < 
staat met een wolf? En welke mythes mag je geloven? je ontdekt het op de web 
www.welkomwolf.be van Landschap vzw.

http://www.welkomwolf.be

