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Van groengebieden tot in uw tuin
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Waarom teken? 
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De schapenteek: Ixodes ricinus
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Doel van ons onderzoek: Inschatten van risico
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Regionale verschillen

Microklimaat en vegetatie

buffering van extremen



Regionale verschillen

Microklimaat en vegetatie

buffering van extremen
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Tekendensiteit: de rol van gastheren
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Doel van ons onderzoek:   Inschatten van risico
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pathogeendragende nimfen
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Prevalentie: de rol van gastheren
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Regionale verschillen: een overzicht

Prevalentieverschillen staan nog ter discussie
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Waar gaan we deze drijfveren best bestuderen?

microhabitat gastheergemeenschap



TekenNet, 2019 (Sciensano)

Focus: contactplaatsen
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Groengebieden Tuinen en stadsparken

Paden en banken Urbanisatie?



Greenspace
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Groengebieden: Provincie Antwerpen en ANB
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Sampling plot

Teken vangen aan paden en banken + 
pathogeendetectie: focus op Borrelia
Referentiepunt aangrenzend bosbestand
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Van Gestel et al., 2021 en huidige data

Structuurrijk

Loofhout
Structuurarm

Naaldhout

Verschillen in densiteit rond infrastructuur
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En de besmettingsgraad met B. burgdorferi s.l.?



Sampling plot
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Verklaring variatie: gastheren op film
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Verklaring variatie: habitatgebruik gastheren
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Verklaring variatie: habitatgebruik gastheren

Voeden van 

teken

Pathogeen-

competentie

“Verdunnings-

effect”
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Doel van dit luik: groenbeheer

Voorbeeld: 

sturing ruimtegebruik bezoekers
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Tuinen: burgerwetenschap met “Teek a Break”

Tweeledig doel:

Betrekken en informeren van burgers

Verspreiding teken in Vlaamse tuinen in kaart brengen
→Waar en waarom komen ze voor?  (locatie, gastheren, vegetatietypes, beheer, 
connectiviteit,…)

Methodologie

Citizen science project

Privétuinen in Vlaanderen 
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Betrekken en informeren van burgers

Extensie “Mijn Tuinlab”

Enquête
Zitten er teken in jouw tuin?
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Betrekken en informeren van burgers

Informatiecampagnes
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Voorlopige resultaten

Deelname
21 maart – 22 oktober 2021

• 114 deelnemers

• In elke provincie

• 0 - 161 teken/collectie, 539 teken in totaal 

Identificatie
• 3 soorten → 92,4% I. ricinus 

• Voornamelijk nimfen
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Voorlopige resultaten

Pathogenen

34.6% van de teken minstens 1 pathogeen

23,4% Borrelia

7.4% van de teken: co-infecties

Vegetatie
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Stedelijke parken: “Ticks in the city”
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Stedelijke parken: “Ticks in the city”
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Stedelijke parken: “Ticks in the city”
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Ecologische connectiviteit en teken

Statistisch verband van tekendensiteit met: 

Graad van verstedelijking

Afstand tot dichtstbijzijnde reeën populatie
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Voorlopige conclusies

Teken zijn aanwezig tot vlak buiten de Ring (barrière voor 

gastheren), zij het in lagere dichtheden

Besmettingsrisico reëel in grote parken 

▪ Hoge bezoekersaantallen 

▪ Relatief hoge tekendichtheden 

▪ Infectiegraad vergelijkbaar met bossen 



31

Opvolging in Europese samenwerking

Meta-analyse verschillende EU-steden
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