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1. Waarom dit informatieblad? 

Een groene woonomgeving en het bezoeken van natuur dragen bij aan het verminderen van 

stress en een betere (geestelijke) gezondheid. Meer groen in de leefomgeving wordt ook 

gestimuleerd door overheden. De aarde warmt op en het klimaat verandert. Nederland moet zich 

voorbereiden op de risico’s van het veranderende klimaat en hierop de omgeving aanpassen. Dat 

heet klimaatadaptie.

Een risico bij verblijf in groene gebieden is het oplopen van een tekenbeet en van een tekenbeet 

kun je ziek worden. Door klimaatverandering zijn teken langere perioden per jaar actief. De 

verwachting is dat er in de komende jaren meer groen zal bijkomen in Nederland, waardoor het 

leefgebied van de teek groter wordt. 

Dit informatieblad is bedoeld voor GGD-medewerkers, werkzaam in infectieziektebestrijding 

en medische milieukunde. Zij adviseren over preventie van teken-overdraagbare aandoeningen 

of inrichting en beheer van groen met een publieksfunctie. Hiermee maken we de huidige 

wetenschappelijke inzichten over preventie van tekenbeten toegankelijk voor GGD-medewerkers. 

Zij kunnen gemeenten en andere organisaties beter adviseren. Het boek ‘Ecology and prevention 

of Lyme borreliosis’ ¹, waarin wetenschappelijke artikelen over maatregelen in het groen zijn 

gebundeld, is het uitgangspunt geweest. 

GGD Gelderland-Midden en GGD Twente hebben samen met tekenexperts in Nederland én 

medewerkers van gemeenten, een waterschap en een natuurcamping een selectie gemaakt 

van effectieve maatregelen die in de praktijk toepasbaar zijn. Naast deze maatregelen bevat 

dit blad beknopte achtergrondinformatie over de meest relevante teek (lxodes ricinus), teken-

overdraagbare aandoeningen en hoogrisicogebieden. Persoonlijke beschermingsmiddelen en 

algemene voorlichting vallen buiten het kader van dit informatieblad. 

De ontwikkeling van dit informatieblad is mede mogelijk gemaakt door subsidie vanuit het 

RIVM/CIb regiobudget.

¹ Ecology and Prevention of Lyme Borreliosis, Ecology and Control of Vector-borne diseases, Volume 4; 

Marieta A.H. en anderen, 2016.
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Figuur 1. Keuzerichting van maatregelen (vermindering van blootstelling of vermindering van tekenaantallen) 

in relatie tot de functie van het gebied

2. Hoe kom je tot een goed advies? 

In dit informatieblad worden een vijftal preventieve maatregelen tegen teken beschreven, die GGD-

medewerkers kunnen adviseren aan gemeenten en andere organisaties die zich bezighouden met 

groeninrichting en -beheer. 

Bij de keuze voor één of meerdere maatregelen moet rekening gehouden worden met het soort 

gebied. Dat kan zijn een natuurgebied of park in bewoond gebied en met het gebruik ervan, 

bijvoorbeeld recreëren, kamperen of spelen. Deze factoren bepalen of het zinvol is om maatregelen 

te richten op het verminderen van de blootstelling van mensen door aanpassen van het gedrag of 

op vermindering van tekenaantallen in het gebied (figuur 1). Daarnaast zullen sommige maatregelen 

geschikter zijn voor een bestaande situatie, terwijl andere bedoeld zijn voor de nieuwe inrichting van 

een gebied.

Maatregelen in groeninrichting en -beheer zijn in het algemeen in beperkte mate wetenschappelijk 

onderbouwd. Onderstaande vijf maatregelen zijn geselecteerd op basis van de huidige 

wetenschappelijke kennis en de beoordeling van experts, en zijn getoetst op toepasbaarheid in de 

praktijk. Ook zijn deze maatregelen geselecteerd omdat ze effectief zijn en toepasbaar in de praktijk. 
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Aandachtspunten voor een goed advies
Voorafgaand aan het adviseren van maatregelen is het aan te bevelen om samen met de adviesvrager 

de volgende zaken te bespreken: 

• Inschatting van het huidige risico op tekenbeten in het betreffende gebied: het inzetten van maatregelen 

is het meest effectief en zinvol in hoogrisicogebieden. 

• Het belang van preventie van tekenbeten moet worden afgewogen tegen andere belangen, zoals 

biodiversiteit, (natuur)beleving en klimaatadaptatie. Ook moet worden afgewogen of het inzetten van 

maatregelen opweegt tegen datgene wat het oplevert. Sommige maatregelen brengen bijvoorbeeld veel 

kosten of onderhoud met zich mee. Aan de andere kant kunnen maatregelen die (al) worden genomen 

door andere belangen als ‘bijvangst’ het risico op tekenbeten verkleinen, bijvoorbeeld maaibeleid 

langs fietspaden voor de veiligheid. De adviesvrager kan ook kiezen om zich, in plaats van maatregelen 

in groeninrichting en –beheer, uitsluitend te richten op algemene voorlichting over persoonlijke 

beschermingsmaatregelen en tekencontrole.  

• Gemeenten en andere organisaties kunnen tekenbeten niet volledig voorkomen of teken uitroeien; teken 

kunnen immers via gastheren opnieuw geïntroduceerd worden. Het inzetten van de maatregelen uit 

dit informatieblad vermindert het risico op tekenbeten, maar er blijft een risico bestaan. Hoeveel het 

risico gereduceerd wordt, verschilt per situatie en is op basis van wetenschappelijk onderzoek niet te 

voorspellen. Het grootste effect van maatregelen is te verwachten in hoogrisicogebieden. 

• Organisaties met medewerkers of vrijwilligers die in het groen werken, zijn ondanks onderstaande 

maatregelen, verplicht om voor hen preventieve maatregelen te treffen, zoals het aanbieden van 

persoonlijke beschermingsmiddelen en voorlichting. 
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3. Welke maatregelen kunnen worden genomen?

3.1. Attenderen en voorlichting aan bezoekers in groene gebieden
Het attenderen en voorlichten van bezoekers van groene gebieden vergroot hun kennis over 

teken(beten) en maakt hen bewust van (of herinnert hen aan) het belang van persoonlijke  

bescherming en controle van het lichaam op teken na het verblijf in het groen. 

Herhaling van goede voorlichting  
De voorlichtingsboodschap moet regelmatig worden 

herhaald, omdat éénmalige voorlichting geen langdurig 

effect heeft. Gedacht kan worden aan attenderen op 

specifieke locaties, bijvoorbeeld een informatiebord 

bij het begin van wandelroutes. Bij voorkeur worden 

informatieborden gebruikt, die mensen herinneren aan 

persoonlijke beschermingsmaatregelen en controle. 

Waarschuwingsborden kunnen afschrikkend werken en zijn 

daarom minder geschikt. 

Publieksvoorlichting door een gemeente in een specifiek gebied kan soms wenselijk zijn, bijvoorbeeld 

naar aanleiding van bezorgdheid van burgers (zie voorbeeld gemeente Enschede). Een aantal 

algemene voorlichtingsmaterialen zijn beschikbaar via https://www.rivm.nl/tekenbeten-en-lyme. 

Specifiek voor scholen, kinderopvang en andere organisaties die met kinderen in het groen komen 

is er een infographic ontwikkeld door GGDrU: Met kinderen in het groen? Wanneer moet je wat aan 

teken doen? (ggdru.nl)).

Gemeente Enschede:
Na vragen van burgers over het maaibeleid en zorgen rondom de aanwezigheid van teken op 

specifieke locaties, heeft een bioloog in opdracht van de gemeente op die locaties onderzoek gedaan 

naar de hoeveelheid teken. In aanwezigheid van wijkbeheerders en media werden door sleepproeven 

teken gevangen. Aansluitend aan dit onderzoek kregen buurtbewoners, wijkbeheerders en (groen)

medewerkers van de gemeente voorlichting over teken en hun leefgebied. Deze manier van 

voorlichting werd als zeer nuttig ervaren en de informatie die toen is ontvangen wordt nog steeds 

door de gemeente gebruikt.

Gemeente Utrecht: 
Een informatiebordje bij de route over de aanwezigheid van teken (in het hoge gras buiten de paden) 

en advies om jezelf na afloop te controleren, kan als voordeel hebben dat mensen op de paden 

blijven. De gemeente overweegt dit toe te passen bij onder meer Amelisweerd, een landgoed dat in 

beheer is bij gemeente Utrecht. Op dit moment wordt het risico op tekenbeten nog niet meegenomen 

in afwegingen over groenbeheer en –inrichting. Er komen vanuit de bevolking ook nauwelijks vragen 

over. De gemeente voorziet dat dit in de toekomst mogelijk wel meer gaat meewegen, eventueel in 

samenhang met wat de gemeente nu al doet in de aanpak van bijvoorbeeld de eikenprocessierups. 
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3.2. Korthouden begroeiing
Het kort houden van begroeiing (<10 cm) op plekken waar mensen komen, vermindert de 

mogelijkheden van de teek om over te stappen op de mens. Ook zorgt korte begroeiing voor minder 

schaduw en vochtigheid, waardoor teken eerder uitdrogen. 

Waar moet je de vegetatie kort houden? 
Deze maatregel is toepasbaar op bijvoorbeeld smalle 

(bos)paden, waar langs het pad gemaaid kan worden en 

overhangende vegetatie kan worden verwijderd. Ook voor 

picknick-, recreatie- en speelplekken in hoogrisicogebieden is 

dit een geschikte maatregel. 

Het korthouden van grasvelden voor preventie van teken is alleen zinvol bij een grasveld in de 

schaduw met een strooisellaag, omdat hierdoor het leefklimaat voor de teek ongunstiger wordt. 

Bij gazons op zandgrond die grotendeels in de zon liggen, is het risico op tekenbeten al zeer klein 

doordat er geen tot nauwelijks teken voorkomen. Daar is begroeiing korthouden voor dit doel niet 

zinvol.

Gemeente Utrecht: 
De gemeente Utrecht doet aan ecologisch en extensief groenbeheer, waardoor flora en fauna meer 

ruimte krijgen. Er worden geen bestrijdingsmiddelen gebruikt en in plaats van gras worden op 

sommige plekken bloemenmengsels gezaaid. Een halve tot een meter langs half verharde paden in 

de parken en bij plantsoentjes wordt begroeiing standaard gemaaid en ook in stadsparken wordt 

op terreinen die voor sport en recreatie zijn bestemd de begroeiing kort gehouden. Vroeger werd 

gestuurd op de frequentie van maaien, tegenwoordig op de hoogte van het gras (5cm) en wordt 

gemaaid wanneer het nodig is. Ondanks dat dit niet met het oog op tekenbeetpreventie wordt gedaan 

(reden is esthetisch/een net beeld), zal dit bijdragen aan vermindering van het aantal tekenbeten. 
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3.3. Strooisellaag voorkomen of verwijderen
De vorming van een strooisellaag, waarin teken kunnen (over)leven, kan voorkomen worden door 

het regelmatig verwijderen van bladeren en andere plantenresten of door toepassen van verharding 

zoals tegels, grind, schelpen) of zand op de bodem. Ook houtsnippers of boomschors kunnen worden 

gebruikt, mits van goede kwaliteit (grof, zonder blad) en goed onderhouden. 

Het verwijderen van bestaande strooisellagen is in de 

praktijk vaak niet uitvoerbaar omdat het arbeidsintensief en 

daardoor kostbaar is en bovendien negatieve gevolgen kan 

hebben voor de aanwezige beplanting en biodiversiteit. Een 

kleinschalig Nederlands onderzoek liet bovendien zien dat 

het langs paden in parken niet effectief bleek .

Waar pas je het toe? 
De maatregel is toepasbaar op bijvoorbeeld speel-, recreatie- en picknickplekken in natuurgebieden, 

parken of aan de bosrand. Een aandachtspunt is het schoonhouden of verversen van zand of 

houtsnippers.

Gemeente Utrecht: 
Bankjes staan direct naast het pad. Bij speelplekken wordt standaard gebruik gemaakt van 

rubbertegels of zand. Dit vanwege valdemping en bovendien is dit minder onderhoudsintensief dan 

gras. Houtsnippers worden niet gebruikt, omdat deze zich verspreiden en het bijvegen en aanvullen 

onderhoudsintensiever is. In parken en plantsoenen worden bladeren van het gras geblazen om 

esthetische redenen en om te voorkomen dat het gras geel wordt. Tussen beplanting wordt dit niet 

gedaan. Hier is een strooisellaag juist gewenst: deze dient als voedingsbodem voor de planten en 

draagt bij aan biodiversiteit.
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3.4. Reeën weren uit een gebied 
Uit onderzoek blijkt dat hoe groter het aantal reeën in een gebied is, hoe groter het aantal teken. 

In hoogrisicogebieden waar reeën voorkomen, kan het effectief zijn om reeën te weren door een  

omheining (uitrasteren). 

Waar kun je dat doen? 
Deze maatregel is toepasbaar op kleine gebieden waar reeën voorkomen, bijvoorbeeld een 

natuurcamping in een natuurgebied. Voor gebieden kleiner dan één hectare is aangetoond dat 

uitrasteren effectief is, voor gebieden tot drie hectare wordt dit momenteel nog onderzocht. 

Voor het uitrasteren zijn grofmazige hekken nodig met een 

hoogte van ongeveer 1,8 meter. Met een greppel en/of een 

dikke houtwal aan de buitenkant van het hek, zodat reeën 

er minder makkelijk overheen springen, volstaat een lager 

hek dat minder opvalt in het landschap. Nadelen zijn de 

kosten van (plaatsen van) het hekwerk, de belemmering van 

toegankelijkheid voor andere dieren en bezoekers en het feit 

dat bezoekers een hek niet passend kunnen vinden in de 

natuur.

Project MIN-TEKEN
Uit diverse proeven in binnen- en buitenland blijkt, dat het weren van grote (wilde) hoefdieren 

zoals reeën ervoor zorgt dat de tekendruk in een afgebakend gebied aanzienlijk afneemt. Doordat 

de vrouwelijke teken geen gastheer meer vinden voor hun bloedmaaltijd, die nodig is voor het 

produceren van eitjes, daalt het aantal teken. De veronderstelling is dat daarmee ook het risico op 

overdracht van bijvoorbeeld de ziekte van Lyme afneemt. 

Het onderzoek en de werkzaamheden startten in 2019, de afronding is gepland voor 2023. 

Kampeerterreinen De Valkenbelt (Lochem) en Roggebot (Dronten) worden afgerasterd (ca. 1,80 

m hoog, grofmazig, alleen reeën uitsluiten van de terreinen) in respectievelijk 2019 en 2020 en 

voorzien van een reewerend toegangshek, al dan niet in combinatie met een wildrooster. RIVM 

en WUR monitoren de tekenpopulatie gedurende twee tot drie jaren. Ook zullen zij kampeerders 

bevragen voor hun onderzoek. https://www.kampeerclub.nl/nieuwsbericht/ntkc-faciliteert-proef-

tekenbeheersing-rivm-en-wur 
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3.5. Sheep mopping  
‘Sheep mopping’ is het door een gebied leiden van een kudde schapen al dan niet behandeld met 

een bestrijdingsmiddel tegen teken. Zo fungeren de schapen als gastheer. Op die manier vangen 

de schapen teken weg uit het gebied. Als de schapen met een bestrijdingsmiddel zijn behandeld, 

sterven de teken. Onbehandelde schapen moeten na 5-7 dagen grazen op een locatie, naar een 

gebied verplaatst worden dat ongeschikt is voor teken zonder schaduw en strooisellaag, bijvoorbeeld 

op een dijk. Als de teken daar van de schapen afvallen, kunnen zij niet overleven.

Wanneer pas je deze methode toe? 
Deze methode kan gebruikt worden voor wandelpaden of beperkt open gebieden zoals campings, 

recreatiegebieden, speelplekken en parken. Het is een effectieve manier om tijdelijk (enkele weken 

tot maanden) tekenaantallen te verminderen. 

Een nadeel kan zijn dat de schapen uitwerpselen achterlaten, 

waardoor de methode niet voor alle terreinen geschikt is. 

Verder is een schaapherder nodig die de schaapskudde 

actief door het gebied leidt. Voor zover bekend wordt deze 

maatregel niet toegepast in Nederland.
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4. Achtergrondinformatie

4.1. De levenscyclus van een teek
De schapenteek (Ixodes ricinus) is in Europa de belangrijkste teek die ziekten op mensen overdraagt. 

De teek heeft drie actieve stadia: larve, nimf en volwassen teek. Vanaf een temperatuur van ongeveer 

5 ˚C zijn teken actief. Voor verplaatsing zijn ze afhankelijk van hun gastheer. Op eigen kracht 

verplaatsen ze horizontaal maximaal één meter. Voor hun ontwikkeling zijn teken volledig afhankelijk 

van bloedmaaltijden bij gastheren. Teken vinden gastheren door vanuit hun rustplaats (vaak een 

strooisellaag bestaande uit halfverteerde plantenresten en mos) op een grasspriet of andere 

vegetatie omhoog te klimmen tot maximaal 150 cm en daar te wachten tot een gastheer langskomt. 

De hoogte is afhankelijk van de vegetatiestructuur en het ontwikkelingsstadium van de teek.

 

Actieve tekenlarven die wachten op een gastheer zitten op 0-10 cm hoogte, nimfen op 30-60 cm en 

volwassen teken op 50-150 cm hoogte. Door middel van geur, adem (CO2) en beweging weet de teek 

dat een gastheer in aantocht is, waarna deze overstapt bij contact. Larven en nimfen maken het 

meest gebruik van kleine gastheren zoals muizen, egels, vogels (die op de grond voedsel zoeken zoals 

merels, zanglijsters en roodborstjes), eekhoorns, hazen en hagedissen. Volwassen teken maken 

vaak gebruik van grotere dieren met name reeën. Deze zijn belangrijk voor de voortplanting. Ook 

huisdieren kunnen een gastheer zijn voor teken. 

Eenmaal op de gastheer zuigt de teek zich vol met bloed. Larven en nimfen hebben voor een volledige 

bloedmaaltijd 2-7 dagen nodig en een volwassen vrouwtje 6-11 dagen. Wanneer een larve of nimf 

zich volgezogen heeft, laat deze zich vallen en vervelt naar het volgende stadium. Een volwassen 

vrouwtje legt na haar bloedmaaltijd op de bodem ongeveer 2000 eitjes en sterft. 

4.2. Wat heeft een teek nodig om te overleven?
De belangrijkste voorwaarde voor teken om te overleven is aanwezigheid van gastheren. Ook is de 

vochtigheidsgraad van de omgeving erg belangrijk. Deze mag over een langere periode niet onder de 

80% komen. Teken kunnen overleven bij temperaturen tussen de -15 ˚C en 30 ˚C. Droge zomers en 

langdurige strenge vorstperiodes verkleinen de overlevingskans van de teek. 

In de winter bij lage temperatuur en het langer worden van de nachten heeft de teek de mogelijkheid 

om voor een langere periode in diapauze (winterslaap) te gaan. De levenscyclus duurt langer wanneer 

de omstandigheden ongunstig zijn en teken daardoor vaker of langer in diapauze gaan. Teken kunnen 

zo 2 tot 6 jaar oud worden. 

4.3. De nimf is vaak boosdoener bij aandoeningen
De belangrijkste teken-overdraagbare aandoening in Nederland is de ziekte van Lyme, veroorzaakt 

door de bacterie Borrelia Burgdorferi. Sinds 2016 zijn ook besmettingen met het tekenencefalitisvirus 

(tick borne encephalitis virus in het Engels, TBEV) opgelopen in ons land die hersen(vlies)ontsteking 

kunnen veroorzaken. Zowel nimfen als volwassen teken kunnen deze ziekteverwekkers overbrengen. 
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De kans op besmetting van mensen is het grootst door de nimf, omdat er meer nimfen zijn dan 

volwassen teken en omdat ze klein zijn en dus vaker over het hoofd worden gezien dan volwassen 

teken. 

4.4. Kans op besmette teek is klein
De meeste mensen worden niet ziek na een tekenbeet. De kans op een infectie na een tekenbeet 

wordt geschat op ongeveer 2% (2 op de 100 tekenbeten.) Hoe langer de teek blijft zitten hoe groter 

de kans dat Borrelia Burgdorferi wordt overgedragen. TBEV kan direct bij een tekenbeet al worden 

overgedragen, maar de kans om een besmette teek tegen te komen is meestal kleiner dan één op 

de duizend teken. Waar in 2017 27.000 mensen geïnfecteerd werden met de Lymebacterie door een 

tekenbeet, beperkt het aantal infecties met TBEV zich tot enkele patiënten per jaar.

Reservoirs (dragers van de bacterie) voor de Borrelia Burgdorferi zijn met name muizen, vogels en 

egels. Teken raken besmet door het nemen van een bloedmaaltijd van een geïnfecteerde gastheer. 

Reeën vormen geen reservoir voor Borrelia Burgdorferi, maar spelen wel een belangrijke rol in de 

voortplanting van de teek en zorgen daardoor voor hogere dichtheden van teken. Reservoirs voor 

TBEV zijn met name muizen. 
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4.5. Waar komen tekenbeten het meest voor? 
Kenmerkend voor gebieden waar het aantal teken relatief groot is, is dat deze:

• Een vochtig microklimaat hebben bijvoorbeeld door aanwezigheid van een strooisellaag 

 of bodembedekkende vegetatie.

• Veel schaduw hebben.

• Toegankelijk zijn voor gastheren.

Daarnaast zijn bezoekersaantallen en het gedrag van bezoekers in het gebied bepalend voor het risico 

op een tekenbeet. Ondanks dat veel mensen bijvoorbeeld een park bezoeken, is het risico op een 

tekenbeet in een park veel kleiner dan in een bos. Dit gaat op zolang mensen in een park op het gazon 

blijven, want teken zitten niet op het gazon. Maar als parkbezoekers verblijven in de bosschages, 

waar wel teken zitten, kan een park een hoger risico geven. Daarnaast is het aannemelijk dat mensen 

op plekken als een park weinig teken verwachten, waardoor ze zich minder goed beschermen en het 

risico op tekenbeten groter is. 

Het nemen van maatregelen voor tekenbeetpreventie in groeninrichting en -beheer is het meest 

effectief in hoogrisicogebieden (figuur 2). Hoogrisicogebieden zijn gebieden waar het aantal teken 

relatief groot is én waar door de functie van het gebied veel bezoekers worden blootgesteld. 

Figuur 2: Schematische representatie van het risico op tekenbeet. 

Bron: Marieta Braks
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¹ Boek met achtergrondinformatie over ecologie en preventie van Lyme borreliose: 
Braks MAH, van Wieren SE, Takken W, Sprong H. Ecology and prevention of Lyme borreliosis. Ecology 

and control of vector-borne diseases Volume 4, 2016: Ecology and prevention of Lyme borreliosis | 

Ecology and Control of Vector-borne Diseases 

www.wageningenacademic.com

Dossier Ziekte van Lyme op Biomaatschappij.nl: 
Dossier Ziekte van Lyme Archieven - Biowetenschappen & Maatschappij 

www.biomaatschappij.nl

Informatie RIVM over ziekte van Lyme: 
Ziekte van Lyme | RIVM 

www.rivm.nl/ziekte-van-lyme

Tekenencefalitis (TBE) | RIVM:
www.rivm.nl/tekenencefalitis

GGD Leefomgeving (informatie voor burgers): 
Wat zijn de risico’s van een tekenbeet? | GGD Leefomgeving 

www.ggdleefomgeving.nl

Andere RIVM regiobudget-projecten (website regionaal arts consulenten): 
Tekenpreventie | RIVM 

www.rivm.nl/regionale-infectieziektebestrijding/regionale-arts-consulenten-rac/projecten-rac/

tekenpreventie

CDC Preventing Ticks in the Yard:
Create a Tick-Safe Zone Through Landscaping

www.cdc.gov/lyme/prev/in_the_yard.html

Melden van een tekenbeet en aantallen in Nederland:
www.tekenradar.nl

Meer lezen?
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