BINGO

AAN DE BEEK

Vogels, juffers en vissen: de Vlaamse beken bruisen
opnieuw van het leven. De investeringen in waterzuivering
en natuur beginnen hun vruchten af te werpen. Eerst zien en
dan geloven? Groot gelijk. Ga zelf op safari aan de oevers
van een beek in jouw buurt.

Welke vakjes kan jij aankruisen
op onze beekbingo?
Laat het ons weten!
www.natuurpunt.be/bingoaandebeek

OVER DE ACTIE
De toename van het leven in de beken is grotendeels te
danken aan de toegenomen zuivering van het industrieel
en huishoudelijk afvalwater. Toch zit het werk er nog lang
niet op. Volgens de Europese Kaderrichtlijn Water moest
al het oppervlakte- en grondwater tegen 2015 van goede
kwaliteit zijn. Die deadline is niet gehaald. Daarom willen
Natuurpunt en Aquafin aandacht blijven vragen voor de
waterkwaliteit.
Met de beekbingo willen we aandacht voor het
leven in en rond de beek in jouw buurt.

IJSVOGEL

GROTE GELE KWIKSTAART

Dé beauty van een zuivere
beek! Met zijn opvallende
blauwe en oranje kleuren is hij
een van de kleurrijkste vogels
in ons land. Deze visser heeft
helder water vol vis nodig.

De sierlijke grote gele
kwikstaart leeft aan de oevers
van bruisend levende beken
en rivieren die omzoomd zijn
door bomen. Ze smullen er
van insecten, spinnen,
microscopisch kleine
vlokreeftjes en kleine slakjes.

Gouden tip
Speur naar overhangende
takken vlak bij het water, die
dienen vaak als uitkijkpost.
En spits je oren. Je zal een
ijsvogel meestal horen voor
je hem ziet: hij scheert als een
blauwe flits over het water.

Gouden tip
Je herkent de grote gele
kwikstaart aan zijn felgele kleur
en lange staart waarmee hij
nerveus lijkt te ‘kwikken’.

SCHAATSENRIJDER

BOSBEEKJUFFER

Er zijn verschillende soorten
schaatsenrijders maar één ding
hebben ze gemeen: je vindt ze
alleen in beken en riviertjes met
goede waterkwaliteit. Dankzij
waterafstotende haartjes onder
de lange poten kan hij zich al
schaatsend over het wateroppervlak voortbewegen. Maar op
vervuild water zinken ze naar
de bodem.

De bosbeekjuffer is echt een
fijnproever. Enkel traag
stromende bosbeken met water
van de allerhoogste kwaliteit
zijn goed genoeg voor de libel.
Het vrouwtje kruipt onder water
om haar eitjes op waterplanten
te leggen.

Gouden tip
Blijf even rustig wachten
aan een stuk van de beek waar
het water stilstaat. Beweging
jaagt schaatsenrijders weg
maar eens het water weer rustig
is, komen ze terug.

Gouden tip
Ze verblijft vooral rond
overschaduwde beken. Let
op hun bijna volledig zwarte
vleugels die er stevig uitzien.
Mannetjes zijn metaalblauw
maar vrouwtjes zijn eerder
groen-bruin.

WEIDEBEEKJUFFER

FIJNE WATERRANONKEL

Om haar territorium te verdedigen stoeft deze beekjuffer
graag met haar vleugels en
de witte punt op de staart die
ze fier in de lucht steekt. Als
je de waterjuffer aan de beek
spot, dan weet je dat die zuiver
water bevat. Het vrouwtje kruipt
onder water om haar eitjes op
waterplanten te leggen.

Deze plant is een huis voor vele
dieren. Kikkers laten er graag
hun kikkerdril op achter en
jonge vissen verbergen zich
graag tussen de onderwaterbladeren.

Gouden tip
De weidebeekjuffer vliegt
als een vlinder, en dat
onderscheidt haar van andere
libellen. Ze heeft ook een grote
zwarte vlek op de vleugels en
een opvallend blauw lichaam.

Gouden tip
De witte bloemen met een
geel hart steken afzonderlijk
boven water, niet meer dan 2
cm boven het oppervlak.

BEVER

WATERVIOLIER

De bever is de vlijtigste van alle
Belgische waterbeesten. Hij
bouwt zijn burcht voor de helft
onder water. Om de omstandigheden zelf naar zijn hand te
zetten, knaagt hij bomen om en
bouwt hij dammen over beken
en rivieren.

Witte bloemetjes met een geel
hart. Ze staan vaak in groep
en steken fier uit het water op.
Het plantje houdt van ondiep,
zuiver water en heeft het liefst
voldoende schaduw.

Gouden tip
De bever is heel schuw.
De kans dat je hem te zien krijgt
is vrij klein. Let daarom op
afgeknaagde boomstammen
en andere sporen.

Gouden tip
Vooral te herkennen aan de
witte bloemetjes met een geel
hart. Ze staan vaak in groep
en steken fier boven het water
uit.

ZWANENMOSSEL

STEENBREEKVAREN

De bodybuilder onder de
mossels. Hij is zo sterk dat je
hem niet kan opentrekken
zonder de schaal te
beschadigen. De zwanenmossel
is gek op zuiver water en bij
vervuiling sterft hij af. Op die
manier waarschuwt hij voor
vervuiling in de beek.

De steenbreekvaren groeit
vooral op oude muren langs
beken. Je vindt de plant alleen
in beken met proper water.

Gouden tip
Zoek stukken waar de
oever uitsteekt in de beek, de
zwanenmossel graaft zich hier
in. Bij droog weer zie je ze
boven het waterpeil uitsteken.

Gouden tip
Let vooral op zijn kleine,
afgeronde deelblaadjes. In
tegenstelling tot andere varens
heeft de steenbreekvaren geen
vertakkingen.

OVER NATUURPUNT
Natuurpunt is een onafhankelijke vrijwilligersvereniging
met meer dan 100.000 leden. We beschermen kwetsbare
en bedreigde natuur in Vlaanderen. Waterkwaliteit is een
cruciale hefboom om de natuur in Vlaanderen te
beschermen.
OVER AQUAFIN
Aquafin zuivert het afvalwater van de Vlaamse huishoudens
en werkt zo aan beken en rivieren vol leven. Vandaag wordt al
82% van het huishoudelijk afvalwater gezuiverd in de waterzuiveringsinstallaties van Aquafin. Daar wordt het vuilwater
opnieuw leefbaar gemaakt voor planten en dieren. Maar ook
voor ons zorgt de verbeterde waterkwaliteit dat
het weer aangenaam wonen, werken en genieten
is op en langs het water.

DE BESTE BINGO-PLEKKEN VAN VLAANDEREN
Wil je meer kans om Bingo te kunnen roepen?
Neem dan zeker een kijkje aan deze beken:
West-Vlaanderen: IJzer • IJzermonding
Oost-Vlaanderen: Mark • Markvallei, Geraardsbergen
Vlaams-Brabant: IJse • Doode Bemde
Antwerpen: Kleine Nete • Kleine Netevallei
Limburg: Abeek • Vallei van de Abeek in Meeuwen-Gruitrode
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