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Van de bestuurstafel lente 2022
hopen dat de leuke activiteiten dit jaar wel
kunnen doorgaan!
Het bestuur van onze afdeling heeft een
verandering doorgemaakt,
Frans Willem is niet langer
bestuurslid, Sije Schotanus was al als
penningmeester aangeschoven en Tiny
Oosterhoff neemt het secretariaat
inmiddels voor haar rekening. Natuurlijk
willen we er nog best graag iemand bij. En
Frans Willem, veel dank voor de jaren die
je met veel inzet hebt deelgenomen aan
het bestuur! Alle goeds gewenst!

Kijkend naar mijn vorige bijdrage voor de
wintereditie van ’t Plúske schrijf ik hoe de
pandemie met alle beperkingen ook weer
went. Nu zitten we, terwijl het weer zich
op zijn best laat zien na alle neerslag en
wind, in een heel andere werkelijkheid.
Met een oorlog tussen Rusland/Poetin,
Wit Rusland en de Oekraïne. Mijn
generatie riep altijd “wij zijn van na de
oorlog”, daarmee natuurlijk verwijzend
naar 1940/1945. Maar nu dient zich een
andere verschrikking aan, en best dicht bij
huis. Dit zal ook op ons leven effect
hebben, denk maar aan al die

vluchtelingen die opgevangen moeten
worden! Ik hoop heel erg dat er toch
mensen zijn die Poetin ervan kunnen
overtuigen dat dit een zinloze weg en
onaanvaardbare manier is om zijn doelen
te bereiken. Misschien moeten we ons
juist nu laten inspireren door de pracht die
de natuur ons te bieden heeft, en daar wat
positieve energie uit halen!
In de wintereditie meldde ik nog onze
traditionele Nieuwsjaarwandeling, deze
hebben we toch geannuleerd i.v.m. de
toen oplopende coronacijfers. Nu maar

Ik wil verder graag van de gelegenheid
gebruik maken om Mirjam Frieswijk
heel hartelijk te bedanken voor de
jarenlange redactiewerkzaamheden en de
prachtige bijdragen die ze schreef voor ons
afdelingsblad, bijzondere en leerzame
verhalen waren het!
Dank je wel, het gaat jullie goed!
Verder heeft Antoinette weer een mooie
folder samengesteld. Deze worden
neergelegd bij buurtcentra, bibliotheken,
basisscholen etc. en natuurlijk gaan ze
mee in de excursietassen om uit te delen
aan de deelnemers. Kijk ook eens op de
website van de afdeling, hier heeft Foppe
de excursies en cursussen op gezet. Dank
hiervoor.
https://www.ivn.nl/afdeling/de-walden/activiteiten

We hebben als bestuur besloten een
aantal activiteiten niet meer helemaal
gratis aan te bieden, met name wanneer
de afdeling kosten maakt voor
bijvoorbeeld een spreker of wanneer er
materiaal aangeschaft is. Dit is al
gebruikelijk bij andere Natuurorganisaties,
daar moet je soms inschrijfgeld betalen
om mee te mogen lopen.
Ook willen we graag weer een fysieke
Algemene Ledenvergadering houden en
wel op dinsdag 19 april. Aanvang 19.30
uur, locatie De Holdert, Van
Knobbelsdorffplein 121, Drachten. We
zullen dan de bekende stukken over het
verenigingsjaar 2021 met jullie bespreken.
En kijken ernaar uit elkaar weer eens te
zien!

Namens het bestuur wens ik
iedereen een zonnig voorjaar!
Els Steinmann
Sfeerfoto’s van het bos bij Olterterp.

tekst en tekeningen
van Mirja Brandorff
https://www.mirjanatureart.nl

Voor jonge kinderen is het natuurlijk gewoon al heel erg leuk om alles te zoeken wat erop de kaart staat.
Tip: laat kinderen eens onder afgevallen tak of boomstronk kijken.
Bij oudere kinderen kun je wat vragen gaan stellen, zoals: weet jij welke soort vlinder dit is?
Maar ook voor volwassenen is het leuk om te gaan speuren. En de uitdaging is dan juist om even stil te staan bij dat wat je waarneemt. Laat het eens op je
inwerken: geniet en ontdek. Kijk je weleens naar de lucht? Naar de wolken? Is het je weleens opgevallen dat een blauwe lucht niet overal even blauw is?
Of het geluid van een zingende vogel. Weet jij wie er zingt en waarom?
Sta ook eens stil bij welk gevoel de natuur je geeft: een vliegende vlinder, narcissen in de berm of een koerende duif.

Eerste
‘Natuur- en
mienskip Merke
de Leijen’
zomer 2022

IIS
IIS is een project dat gaat over ijs als
verbinder van de mienskip
(gemeenschap). Want zodra het
vriest, komen we massaal in actie om
er samen voor te zorgen dat iedereen
het ijs op kan. Op de schaats, met de
slee, te voet of anders. Maar
tegelijkertijd zijn de ijsbanen een
symbool geworden voor de
klimaatcrisis. IIS nodigt de Fryske
mienskip uit om culturele
manifestaties rondom de ijsbanen te
bedenken en maken voor de zomer
van 2022. Klein en groot. Om zo
samen in beweging te komen voor
een duurzame en leefbare toekomst.

mienskip het natuurwerk zal versterken.
Het voorstel van IVN de Wâlden dat
Arcadia heeft goedgekeurd is er op gericht
om rond het natuurgebied en – ijsbaan (de
Leijen) in Eastermar / Rottefalle de
mienskip te versterken en omgekeerd:
veel personen en organisaties zijn hier al
met natuur en mienskip (iis) werk actief.
Hun werkzaamheden zijn vaak nauw
verbonden en we willen die nog
zichtbaarder maken. Samen met It
Paviljoen en met die vele anderen wil IVN
de Wâlden in 2022 een eerste Natuur en
mienskip merke bij de Leijen organiseren.

Plan krijgt uitwerking,
suggesties welkom!
Arcadia (https://arcadia.frl/projecten/iis/)
wil in het project IIS medio 2022 aandacht
vragen voor ijs en nieuwe verbinders van
de mienskip. Dorpen en organisaties zijn
uitgenodigd om in 2022 rond
natuurijsbanen, die het met schaatsen
mogelijk minder druk gaan krijgen door de
opwarming, (nieuwe) ‘mienskipsfoarmen’
te manifesteren. IVN de Wâlden mikt op
goed ‘foaralderskip’ met het natuur
educatieve werk en heeft die handschoen
graag opgepakt. IVN de Wâlden is er – zie
ook weer de mooie activiteiten 2022 met
veel nieuwe natuurgidsen- van overtuigd
dat het (lokale) natuurwerk steeds meer
mienskip gaat brengen en tegelijk

Het voorstel heeft natuurlijk verdere
uitwerking nodig. Suggesties van onze
leden en uit de mienskippen zijn dan ook
zeer welkom. De hoofdlijn die we nu
hebben mikt erop om bij de Leijen op het
terrein van it Paviljoen, in juli en/of
augustus (nader bij de uitwerking te
bepalen dagen) een natuur- en mienskip
merke te organiseren. Gedurende enkele
dagen in die weken zullen er dan drie tot
zes educatieve stands in worden gericht
met vele betrokkenen bij de Leijen. Zo zal
met Staatsbosbeheer worden gesproken
of zij bij kunnen dragen als beheerder van
de Leijen, met de Beroepsvisserij en
sportvisserij over hun inzet om de

palingstand te verbeteren, met It Fryske
Gea over vragen als hoe leven aalscholver
en paling samen en waar mikt Fryske Gea
op met mienskip? In samenspraak met de
dorpen (dorpsbelang) en met Arcadia zal
worden bezien hoe kunstenaars of
muzikanten mienskip en natuur zien. In
2022 is dan de start, maar we willen
impact op natuur en mienskip zien over
meerdere jaren. Dus zullen we in het
najaar 2022 met alle betrokkenen
evalueren en vervolgactiviteiten voor
2023 - 2028 in kaart brengen.

natuur van de Leijen (midden 21ste eeuw)
als opvolger van ‘It Lijen fan de Leijen’
(midden 18de eeuw) van J.T. de Jager.
• Suggesties voor in te schakelen
kunstenaars of muzikanten uit de
mienskippen rond de Leijen, dan kunnen
we bezien met Arcadia of zij een plek
kunnen krijgen met hun inbreng (tegen
kleine vergoeding).
• Aanmelding van leden en
natuurgidsen die actief willen meedraaien
als klankbord (concreet én dreamen), in de
organisatie en/of op de Natuurmerke een
IVN de Wâlden stand willen bemensen.

Vraag aan IVN leden en dorpen
We willen de komende tijd graag
jullie bijdragen ontvangen over natuur en
mienskip rond de Leijen en dan denken we
in elk geval aan:
• Foto’s of beeldend materiaal uit
verleden en heden die de dorpen, de
mienskip en de ontwikkeling van de Leijen
kenmerken. De mooiste inzendingen
komen op de Natuurmerke als banieren
langs de Bildwei, op het terrein, in een
fotocollage, enz.
• Folksferhalen en boeken over de
natuur en de mienskippen van Eastermar,
Rottefalle, de Pein, de Tieke, Sumar. We
willen een informatieve boekenstand
maken, misschien verkoop van boeken, en
het zou geweldig zijn om met een skriuwer
de komende jaren toe te werken naar een
nieuw boek over de mienskippen en

In de loop van mei zullen we een
vervolgbericht maken, op de website en
Facebookpagina, met de stand van zaken.
Reacties graag toezenden aan
Elssteinmann@upcmail.nl en
fh.de.haan@ziggo.nl .
Mocht je andere punten hebben dan zijn
die ook welkom.
Foppe de Haan

De organisatie van Leeuwarden-Fryslân
2018 (de Culturele Hoofdstad van Europa
in 2018) brengt in 2022 de eerste editie
van de triënnale Arcadia. Dit vervolg op
LF2018 bestaat uit een 100 dagen durend
cultureel programma, waarmee de
organisatie aandacht vraagt voor de
toekomst van mienskip (maatschappij),
landschap en erfgoed.
We bieden in 2022 honderd zomerdagen
lang een podium aan makers en doeners
die de wereld willen veranderen. Met een
wandelend bos in de straten van
Leeuwarden. Met een internationale,
beeldende kunsttentoonstelling in het
groen van Oranjewoud. Of met een
provincie breed mienskipsprogramma dat
gaat over ijsbanen, zelf en samen doen, en
klimaatverandering. Dat doen we met
vrijwilligers, kunstenaars en ons creatieve
netwerk in Nederland en Europa. En over
drie jaar weer.
Arcadia 2022 duurt van 6 mei tot en met
14 augustus 2022.

Tijdens een boswandeling in Ughelen
kwam ik het verschijnsel in het bos tegen.
Natuurlijk werden er foto's gemaakt.
Mijn verbazing werd groter toen ik op
dezelfde avond ontdekte dat ook het
journaal om acht uur dit fenomeen als
nieuwsitem had opgenomen.

Sneeuwbaard of ook wel haarijs is een
verschijnsel dat je niet vaak tegenkomt.
Zelf had ik het nog nooit eerder ‘in het
wild’ gezien ook al herkende ik het wel als
mogelijk ijshaar.
Je staat er toch een beetje vreemd naar te
kijken; vooral ook omdat ik in eerste
instantie dacht met een slijmzwam
(ijsvingertjes - Ceratomixia) te maken te
hebben.

internet is dan een prachtige
informatiebron en al lezend ontdekte ik
dat er zelfs een schimmel (Exidiopsis
effusa) mogelijk iets met het verschijnsel
te maken heeft. Gelukkig heeft deze
schimmel ook een Nederlandse naam: het
rozeblauwig waskorstje, er staan foto's op
site van de NMW-verspreidingsatlas.

In het lange artikel van D.Hofmann e.a.
(2015) "Evidence for biological shaping of
hair ice" is erg veel informatie te vinden.
De schrijvers van Wikipedia gebruiken dit
artikel als bron.
Al lezend kwam ik er achter dat er wel elf
verschillende schimmels zijn die voor het
verschijnsel van de ijshaartjes kunnen
zorgen. Op elke tak met ijshaartjes is in
ieder geval de genoemde schimmel

Rozeblauwig waskorstje

IJshaar ontstaat doordat het water, dat
vrijkomt bij de verbranding door de
schimmel, bevriest. De schimmel leeft in
het kernhout van loofbomen.
Kernhout, zo meen ik me te herinneren is
het "dode hout" in de stam van een
loofboom en blijkbaar kan de schimmel
daar leven. Biologen spreken van aërobe
dissimilatie van bestanddelen van het
xyleem of zou er iets anders aan de hand
zijn?

(E.effusa) actief. Hoewel oorzaak en gevolg
nog niet helemaal duidelijk zijn, blijkt dat
schimmels die witrot veroorzaken toch
vaak bij de vorming van ijshaar betrokken
zijn. De schimmels halen energie uit de
'vertering' van lignine en tannine uit de
mergstralen van loofbomen.
De natuurkundige verklaring van het
ijshaar gaat me redelijk boven de pet dus u
mag het doen met dit praatje bij de
plaatjes.
Bart Dertien

Drie vragen, drie antwoorden
Wat is je persoonlijke (natuur)
favoriet in de Wâlden?
Oei, moeilijk kiezen. Er zijn een aantal erg
mooie gebieden binnen het gebied de
Wâlden. Ik hou van gebieden waar een
interessant verhaal aan verbonden is wat
je terug kunt zien als je door het gebied
loopt (of fietst). Dit verhaal kan (cultuur-)
historisch zijn, maar ook geologisch of
beheersmatig. Helemaal leuk is als er
volksverhalen over bekend zijn. Als
adoptiegebied voor mijn
natuurgidsenopleiding heb ik de
Merskenheide gekozen omdat dit gebied
zo goed past in de omschrijving hierboven.
Maar er zijn veel meer gebieden waar ik
erg graag kom zoals de gebieden rondom
Eernewoude en Bakkeveen, de Leijen, het
Wijnjeterper Schar. Ieder gebied heeft zijn
eigen aardigheden waar ik erg van kan
genieten. En hoewel ik houd van water,
zee en vergezichten is het toch altijd weer
het "smûk skaadzjend bjeamtegrien" waar
ik me helemaal thuis voel en waar ik kan
genieten van heel veel kleine dingen.

De natuur kan wel zonder ons,
maar wij kunnen niet zonder
de natuur.

Karin Akkerman
Natuurgids IVN de Wâlden

Waar zet je als NatuurGids op in
komend jaar met de Wâldennatuur?
Wat ik belangrijk vind is dat mensen zich
blijven verwonderen. Alles bij naam
kennen is mijns inziens niet het
belangrijkste, maar het ontdekken hoe
geweldig de natuur in elkaar zit, alles met
elkaar verbonden is en niet zonder elkaar
kan. En dat begint met verhalen en
waarnemingen die je aanzetten tot
ontdekken, verwonderen en ervaren.
De excursies die ik dit jaar in de Wâlden
verzorg zijn ook min of meer
voortgekomen uit de
natuurgidsenopleiding. Een wandeling
over de Merskenheide waarbij ik put uit
verhalen en kennis die ik heb opgedaan
tijdens het jaar dat ik dit gebied heb
gevolgd, maar ook een kinderactiviteit
rondom bomen. Deze activiteit heb ik
samen met een aantal medecursisten
tijdens de natuurgidsenopleiding
ontwikkeld. En als laatste een activiteit
rondom wilde bijen waarbij ik de leskist
die ik als educatief project tijdens de
opleiding heb ontwikkeld gebruikt.

Wat wil je nog meer ‘kwijt’: (eigen)
foto in de natuur, boekentip, film,
jongeren betrekken,
samenwerken …..?
Naar mijn mening is het belangrijk dat
alle kinderen de natuur moeten ervaren
en niet alleen die kinderen die vanuit
zichzelf al interesse hebben voor de
natuur. Dat is de reden waarom ik, naast
de excursies die ik voor het IVN verzorg,
ook vrijwilliger ben bij het NME de Naturij.
Daar verzorg ik veldwerklessen voor
schoolkinderen. Dan krijg je dus alle
kinderen van een groep, ook die kinderen
die niet zoveel met buiten hebben. Soms is
het al een hele overwinning dat ze een
worm op hun hand durven houden, maar
oh wat is die overwinning belangrijk! Wil
je het belang van de natuur overbrengen
dan is het belangrijk dat kinderen ervaren
dat natuur niet eng of vies is. Mijns inziens
is het belang van samenwerken met
organisaties die wat betreft (natuur-)
doelstellingen dicht bij elkaar liggen een
goede kans om doelen te bereiken.
Uiteindelijk willen we toch allemaal
hetzelfde: bewustwording van de grote
waarde en belang van de natuur.
De natuur kan wel zonder ons, maar wij
kunnen niet zonder de natuur.
Foppe de Haan

COLOFON

Soms duurt het even voordat een artikel
geplaatst wordt. Inge heeft een jaar
gewacht op de volgende lente. Inge,
bedankt voor je inzending en je geduld.
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Winterbikkels
De dagen zijn alweer langer, de kracht van
de zon kan je voelen op je huid, de
krokussen en sneeuwklokjes staan alweer
een paar weken te bloeien, de merel en
zanglijster zingen weer en het afgelopen
weekend zag ik de eerste hommel vliegen.
Kortom het voorjaar staat voor de deur en
het duurt niet lang voordat het nieuwe
groeiseizoen helemaal losbarst.
Maar eerst wil ik nog even terug kijken
naar de winter, het lijkt zo stil op het
gebied van planten en bomen. Alles is
teruggetrokken. Maar toch als je goed kijkt
gebeurt er veel.
Want in de knoppen van de winter zit de
lente al verpakt! Heb jij weleens naar de
takken van bomen in de winter gekeken?
Je kunt bomen herkennen aan de knoppen
en als je erop gaat letten is er zoveel te
zien en ontdekken aan takken met
knoppen. De getekende knoppen hebben
allemaal verrassende kleuren. Vooral de
knoppen van de zwarte els zijn opvallend

paars. Je kunt in de winter zelfs een
wat paarse gloed in de takken van
elzen zien.
Ik vind knoppen sowieso bijzonder,
het zijn net ingepakte cadeautjes. In
die knop zitten de blaadjes helemaal
opgevouwen en als het warmer
wordt, zwelt de knop langzaam op
en ontvouwen zich uiteindelijk de
bladeren. En dat alles is in de winter
al helemaal voorbereid.

Een plant die juist in de winter helemaal
losgaat is de hazelaar. Het zijn de eerste
inheemse planten die bloeien en dit jaar al
heel vroeg! De hazelaar is een
windbestuiver, het stuifmeel dat in grote
getale vrijkomt van de mannelijke katjes
wordt aan de lucht afgegeven.
En zo komen ze terecht op vrouwelijke
bloemen, deze zijn klein en onopvallend.
In de loop van het seizoen groeien daaruit
de hazelnoten.
Een andere winterbloeier is de klimop. Ze
beginnen in het najaar en gaan tot in
december door met bloeien. De
klimopbloemen produceren veel
nectar en daardoor is het een
grote voedselbron voor insecten
die zo laat in het jaar weinig
anders kunnen vinden. Daarna
groeien er donkere, bijna zwarte
bessen aan de klimop. Er zijn
veel vogels die deze bessen
graag eten.
Maar ondanks deze stoere
winterbikkels kijk ik toch weer
uit naar de weelderige groei en
bloei van de lente en de zomer
en alle beestjes die daar bij
horen!

Teken tijd
Teken zijn geleedpotigen en lijken op
kleine platte spinnetjes. Teken behoren
dan ook tot de spinachtigen (dierklasse
Arachnidae, subklasse Acari). Teken
ondergaan vier levensstadia: ei, larve, nimf
en volwassen teek (zie onderstaande foto).
De larve heeft zes poten maar de nimf en
de volwassen teek hebben acht poten.

Tekenstadia_klein_Fedor_Gassner
Van links naar rechts de larve, nimf, mannetje en
het vrouwtje van de schapenteek (foto: Fedor
Gassner)

In Nederland wordt de Borrelia bacterie
die de ziekte van Lyme kan veroorzaken
hoofdzakelijk overgebracht door de
schapenteek. De wetenschappelijke naam
voor de schapenteek is Ixodes ricinus
(suborde Ixodida, familie Ixodidae, de
zogenaamde ‘harde’ teken, herkenbaar
door een schildje (scutum) over het
achterlijf). De schapenteek kent een
levenscyclus van drie tot vier jaar,
afhankelijk van het klimaat. Teken worden
actief bij temperaturen van vijf graden of
meer.
Teken komen in het hele land voor in
bossen, duinen, heidegebieden, beschutte
weilanden, parken en tuinen. Ze zitten
vooral in hoog gras of tussen dode
bladeren.

De schapenteek houdt zich bij voorkeur op
in een gemengd loofbos met een
ondergroei van blauwe bosbes en/of
varens. Of in dennenbossen met hoge
grassen. In deze bostypen worden veel
kleine knaagdieren aangetroffen, zoals
bosmuis en de rosse woelmuis en
spitsmuizen. Deze dieren vormen de
voornaamste voedselbron voor de larven
van de schapenteek. Omdat teken zich
niet ver kunnen verplaatsen, zijn ze
afhankelijk van een hoge dichtheid van
deze knaagdieren, zodat ze gemakkelijk in
de buurt van hun voedsel kunnen komen.
Teken voeden zich met het bloed van
zoogdieren, vogels en reptielen, de
zogenaamde gastheren. Het ei-stadium is
passief en voedt zich niet. Elk volgend
stadium voedt zich slechts eenmalig, en
ondergaat daarna een rustperiode waarin
het volgende stadium ontstaat. De
volwassen mannetjes en vrouwtjes paren.
De paring vindt meestal plaats op de
gastheer. Na de paring zuigt het vrouwtje

zich vol met bloed en zwelt haar lichaam
zichtbaar op. Als ze volgezogen is laat ze
zich op de grond vallen. Het vrouwtje
heeft het bloed nodig voor de
ontwikkeling van de eitjes. Het vrouwtje
zet na haar laatste bloedmaaltijd een
aanzienlijk percentage van haar
lichaamsgewicht (50 procent of meer) in
eieren om en produceert dan honderden
tot enige duizenden eieren, voor zij sterft.
De eieren worden in de herfst gelegd.
Mannetjes kunnen meerdere keren paren
en hebben geen bloed nodig en zullen dus
ook niet bijten. In het volgende voorjaar
komen de larven uit, die zich voeden op
kleine knaagdieren (muizen) en vogels.
Een teek in het larvestadium kan nog geen
ziektes overbrengen, in tegenstelling tot
nimfen of imagines. De meeste larven van
soorten die meerdere gastheren nodig
hebben, verhongeren voordat ze een
gastheer tegenkomen. Aan het einde van
de zomer vervellen de larven tot nimfen,
die in winterrust gaan. In het volgende jaar
voeden de actieve nimfen zich op een
grote variatie aan zoogdieren en vogels.
Aan het einde van de zomer vervelt de
nimf tot volwassen teek (mannetje of
vrouwtje). De volwassen teken gaan in het
volgend voorjaar op zoek naar een
gastheer, meestal een grote grazer zoals
ree, hert of wild zwijn, maar ook schapen,
runderen en paarden kunnen als
voedselbron dienen.

Wij kennen de teek als vervelend beestje,
nummer 1 op de ranglijst ‘rotbeesten’,
maar natuurliefhebbers weten, dat ‘alles
met alles’ samenhangt. De teek is een
onderdeel van de natuur, een schakel in
het grote geheel. Voor ons een lastpost,
voor anderen voedsel. Vogels (ook uw
kippen!) en mieren versmaden een
(volgezogen) teek niet. De kraaien, eksters
en spreeuwen pikken de teken van het vee
af: daarmee is de vogel gevoed en het
schaap van zijn teek af. De teek helpt
bacteriën, virussen en ziektekiemen te
overleven, door ze over te dragen van het
ene dier op het andere of dier (w.o. ook
mens). Ziektes hebben in de natuur een
nut. In het grote natuurlijke geheel zorgen
infecties ervoor dat zwakken afvallen en
sterken overleven. Nematoden zijn
natuurlijke vijanden van de teek, kleine
wormpjes. Ongeveer 60 procent van de
teken die met nematoden in contact
komen gaat dood.
Misschien kunnen die ons helpen dit
plaagdier te bestrijden?

Week van de Teek
25 tot en met 29 april 2022
Teken kunnen ziektes overbrengen, onder
andere de ziekte van Lyme. Daarom is het
belangrijk dat u weet hoe u een tekenbeet
voorkomt en wat u moet doen als u toch
gebeten bent.
Teken kunnen besmet zijn met
ziekteverwekkers. In Nederland kunnen
mensen de ziekte van Lyme krijgen door
een tekenbeet. Ongeveer één op de vijf
teken is besmet met de bacterie die de
ziekte van Lyme kan veroorzaken (Borrelia
burgdorferi).
Mensen die veel in het groen
zijn lopen natuurlijk meer
risico op tekenbeten.
Hoewel de kans dat u ziek
wordt van een tekenbeet niet
heel groot is, is voorkomen
beter dan genezen!
Op basis van de huidige
gegevens wordt de kans op
de ziekte van Lyme of een
andere door teken
overdraagbare ziekte na een
tekenbeet geschat op 2-3%.
Als de teek binnen 24 uur op
de goede manier

verwijderd wordt, is de kans op de ziekte
klein, maar niet onmogelijk. Overigens
leidt een beet door een besmette teek
lang niet altijd tot de ziekte. Maar áls je
het krijgt, kan je er erg ziek van worden en
langdurig klachten houden!

Uit onderzoek van De Natuurkalender
blijkt dat ongeveer een derde van de
tekenbeten wordt opgelopen in de tuin.
Vaak tuinen die in bosrijke omgeving
liggen, maar van midden in de (grote) stad
worden ook tekenbeten gemeld.

Voorkomen beter dan genezen.
Om een beet te voorkomen wordt
geadviseerd de broek in de sokken te
dragen, een shirt of jas met lange mouwen
te dragen en een hoofddeksel op te
zetten. Na een uitstapje in de natuur is het
nadrukkelijk aan te bevelen om huid en
kleding te contoleren op teken!

Hoe controleer ik op teken?
Een teek heeft voorkeur voor bepaalde
plaatsen op het lichaam, zoals liezen,
knieholtes, oksels, bilspleet, de randen van
uw ondergoed, achter de oren en rond de
haargrens in de nek. Gebruik zo nodig een
spiegel en een vergrootglas. Controleer
ook uw kleding. U kunt kleding wassen
(60ºC) of de kleding na het wassen in de
wasdroger stoppen. Dan gaan teken dood.

Waar leven teken?
Ze zitten vooral in
hoog gras,
struikgewas, varens
of tussen dode
bladeren in bossen.
Van daaruit stappen
ze over op
passerende dieren,
maar ook op
mensen. Teken
vallen niet uit
bomen. De
schapenteek komt
nauwelijks voor in
open terrein zoals
weilanden,
uiterwaarden en
heidevelden.

Wat moet ik doen als ik een tekenbeet
heb?
• Haal een teek zo snel mogelijk weg.
Hoe langer de teek in uw huid zit, hoe
groter de kans dat hij ziekteverwekkers
overdraagt.
• Gebruik geen alcohol, jodium, olie of
andere middelen vóórdat u de teek
verwijdert.
• Pak de teek met een puntig pincet of
teken tang zo dicht mogelijk op de huid bij
de kop vast en trek hem er rustig uit. Als
een stukje van de kop in de huid
achterblijft is dat ongevaarlijk. Dat komt er
vanzelf weer uit, net als bij een splinter.
Ontsmet hierna het beetwondje.
.

• Noteer wanneer en waar op de huid u
gebeten bent. Houd tot drie maanden na
de tekenbeet de huid rond de beet in de
gaten. Let op het ontstaan van een
verkleuring van de huid of klachten die
passen bij de ziekte van Lyme.

Soms kunnen gewrichtsklachten,
huidklachten, zenuwklachten of
hartklachten ontstaan. Dat kan gebeuren
als de vroege klachten van de ziekte van
Lyme niet behandeld zijn met antibiotica.
Maar deze klachten zijn soms ook een
eerste uiting van de ziekte.
Zowel de vroege als de latere stadia zijn
te behandelen met antibiotica, maar in
een later stadium kan al wel schade zijn
ontstaan door de ontsteking. Daarom is
het belangrijk om contact op te nemen
met de huisarts met deze klachten.
Twijfelt u over de huidverkleuring? Kijk
op https://www.tekenradar.nl/
voor voorbeelden.

Wanneer moet ik naar de huisarts?
Ga naar de huisarts als u één van de
volgende klachten heeft na een tekenbeet:
Een verkleuring van de huid op de plek
van de tekenbeet, die groter wordt. Deze
kan tot drie maanden na een tekenbeet
verschijnen.
Koorts en eventueel spier- en
gewrichtspijn, in de eerste weken na een
tekenbeet.

Bron:
https://www.weekvandeteek.nl/nieuws/
https://www.rivm.nl/tekenbeten-enlyme/tekenbeet/verwijderen-van-teek
www.tekenradar.nl
https://dier-en-natuur.infonu.nl/insecten
en andere internetbronnen

Zin in Uit
Deze informatie kunt u ook vinden op
https://www.ivn.nl/afdeling/de-walden/activiteiten
Instagram #ivndewalden
www.facebook.com/ivndewalden

Ochtendwandeling over de Merskenheide
zondag 27 maart
De Merskenheide laat ons een stukje
hoogveen zien met een
200.000 jaar oude uitblazingsven. Door de
ontginning kwamen de
dekzandruggen tevoorschijn.
Locatie: De Mersken bij de slagboom, Ureterp
Tijd: 10.00 uur
Info+opgave verplicht: Karin Akkerman
06 30654807 na 18.00 uur

Libellen 2 x Basiscursus
1. woensdag 30 maart
Libellen en de juffers, beide groepen zijn
middelgrote tot grote insecten
die meestal goed te herkennen zijn aan hun
lange achterlijf en de brede,
niet-opvouwbare vleugels waarmee ze
behendig kunnen vliegen.
Locatie: Brede school Drachten
Tijd: 19.30 uur

2. zaterdag 7 mei
Tijdens de excursie nemen we soorten die we
tegenkomen onder de loep.
Tijd: 11.00 uur
Locatie: De Alde Feanen, Koaidyk
Info+opgave verplicht: Sije Schotanus
06 29397191 na 18.00 uur

Eetbare wilde planten 8-10 jaar / jeugd
woensdag 13 april

Vogel het uit / excursie
dinsdag 17 mei

Wel eens brandnetelsoep gegeten? Of
paardenbloementhee gedronken?
Allerlei lekkers maken met wilde planten uit
de natuur.
Opgave tot één dag van tevoren. Max 8
kinderen.
Locatie: Kleasterkampen 19, Smalle Ee
Tijd: 13.30 uur
Info+opgave verplicht: Betty Kooistra
06 51932500 na 18.00 uur

Rond de petgaten van de Veenhoop zien we
een typisch ‘wetland’ gebied. De
natuurhistorie en waterontwikkeling zijn
duidelijk zichtbaar.
Neem vooral een verrekijker mee.
Locatie: Drachtster Heawei, De Veenhoop
Tijd: 19.00 uur
Info+opgave verplicht: Anne Slagman
06 42815602 na 18.00 uur

Van vijf rijken naar drie domeinen / lezing
donderdag 14 april
Korstmossen zijn geen mossen en zijn
slijmzwammen wel zwammen? We maken
kennis met de moderne systematiek.
Locatie: Brede School, De Drait, Flevo 190,
9204 JT Drachten
Tijd: 19.30 uur
Info+opgave verplicht: Bart Dertien
06 11752265 na 18.00 uur

Rondom de bijen 9-14 jaar / gezin
zondag 8 mei
Je leert, voelt, hoort, proeft heel veel over
bijen. Graag een paar euro vrijwillige bijdrage
voor het materiaal.
Opgave tot één dag van tevoren. Max. 15
gezinnen.
Locatie: Bij de bijenstal Volkstuinencomplex
De Wrottersploeg, Noordereind 20A,
Drachten
Tijd: 13.30 uur
Info+opgave verplicht: Karin Akkerman
06 30654807 na 18.00

Vogels en meer rond de Veenhoop Kraanlanden dinsdag 7 juni / excursie
Na een cultuurhistorische kijk op de Veenhoop
gaan we
de Kraanlanden in. Neem vooral een
verrekijker mee.
Locatie: bij opgave
Tijd: 19.00 uur
Info+opgave verplicht: Anne Slagman
06 42815602 na 18.00 uur

Op zoek naar vogels in de natte As
dinsdag 14 juni
Een waterrijk gebied met bosjes en rietvelden
en ook met veel vogels.
Het gebied maakt deel uit van de zogenaamde
Natte As, een strook van aaneengesloten
natte natuurgebieden die van zuidwest naar
noordoost dwars door Friesland loopt.
Locatie: kruising Miedwei, Hamsterpaad
Tijd: 19.00 uur
Info+opgave verplicht: Sije Schotanus
06 29397191 na 18.00 uur

Waterbeestjes 7-11 jaar / jeugd
vrijdag 17 juni
Met behulp van schepnetjes en zoekkaarten
gaan we op zoek naar nieuwe ontdekkingen in
de sloot. Trek laarzen en oude kleren aan.
Opgave tot één dag van tevoren. Max. 12
kinderen.
Locatie: bij opgave
Tijd: 13.30 uur
Info+opgave verplicht: Jantsje Zwart
06 44742668 na 18.00 uur

