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DE BLOEMENWEIDEN VAN 
FAGNE-FAMENNE

WWF steunt het project ‘LIFE Prairies Bocagères’ van Natagora, dat als doel 
heeft om de weilanden in de regio Fagne-Famenne in Wallonië te herstellen. 
Natagora koopt daarvoor weilanden aan om nieuwe natuurreservaten op te 
richten. Vervolgens worden zaden van wilde bloemen geoogst en gezaaid in de 
gedegradeerde weides en akkers. Zo kan de oorspronkelijke bloemenpracht van 
de graslanden zich geleidelijk aan herstellen en worden de dieren en planten er 
beschermd.

RESULTATEN IN 2017 
 � 12,5 ha aan weilanden zijn aangekocht, die ervoor zorgden dat het 

natuurgebied van Prée, in de vlakte van de Eau Blanche, uitgebreid 
werd. Over ongeveer 6 ha land wordt er nog onderhandeld;

 � 3 dagen lang werden er zaden geoogst en werden de zaden gezaaid in de 
gedegradeerde weilanden, om er zo de biodiversiteit te herstellen.

 � DUUR PROJECT  2017

 � BUDGET € 66 000 (fondsen van donaties 
aan WWF-België en fondsen van Weleda) 

 � DOEL  De weilanden en bloemenweiden van 
Fagne-Famenne herstellen

 � PARTNERS  Natagora, Weleda

BELGIË GESTEUNDE 
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