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Deze publicatie is een nieuwe mijl-
paal in de kennis over libellen in Neder-
land. De lijst zal hopelijk zijn weg vinden 
naar een robuust herstel van watersyste-
men zodat ook veel andere soorten zul-
len profiteren. Want dat maakt deze pu-
blicatie duidelijk: een goed natuur- en 
milieubeleid werpt zijn vruchten af, 
maar er moet ook nog veel gedaan wor-
den aan de kwaliteit van de Nederlandse 
natuur!
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Zo’n twintig- à dertigduizend Nederlan-
ders per jaar lopen de ziekte van Lyme 
op. Dat aantal zal naar verwachting de 
aankomende jaren alleen maar toene-
men. Dit cahier van de Stichting Bio-We-
tenschappen en Maatschappij (BWM) 
bundelt in een beknopt boekje van 67 pa-
gina’s de meest actuele informatie over 
deze ziekte. Veel gerenommeerde weten-
schappers en andere specialisten die re-
centelijk aan de ziekte van Lyme of aan 
teken hebben gewerkt, hebben aan het 
cahier bijgedragen.

Het boek begint met een beschrijving 
van de biologie en ecologie van verschil-
lende tekensoorten, waaraan de versprei-
ding van de ziekte van Lyme wordt ge-
koppeld. De publicatie heeft als onder- 
titel ‘nasleep van een tekenbeet’. Deze 
ondertitel is van toepassing op zeker 
meer dan de helft van de inhoud. In en-
kele hoofdstukken worden de ziekte- 
verschijnselen en de diagnosemethodes 
beschreven. De ziekte van Lyme wordt 
veroorzaakt door de Borrelia-bacterie die 
verschillende vormen kan aannemen, 
zich op verschillende plekken in het li-
chaam kan nestelen en verschillende 
ziekteverschijnselen kan veroorzaken. 
Dit wordt geïllustreerd aan de hand van 
een aantal casussen. Ondanks dat de ma-
terie best complex is, worden de diverse 

uitingsvormen van de ziekte van Lyme 
helder uiteen gezet.

Wat het cahier bijzonder interessant 
maakt, is dat de medische testen om de 
ziekte van Lyme aan te tonen worden  
beschreven, inclusief alle onzekerheden 
over de efficiëntie. Ook worden de voor- 
en nadelen van behandelmethodes be-
sproken. Diagnosestelling en behande-
ling van chronische besmetting met de 
Borrelia-bacterie komen hierbij uitge-
breid aan bod. Hierbij gaan de auteurs 
eventuele andere oorzaken van chroni-
sche ziekteverschijnselen die lijken op 
die van de ziekte van Lyme niet uit de 
weg. Zo hoeft bij chronische pijn niet  
alleen aan de ziekte van Lyme gedacht  
te worden, maar bijvoorbeeld soms ook 
aan psychologische oorzaken.

Na de medische en wetenschappelij-
ke uitdieping van de ziekte wordt het 
boekje afgerond met een verhandeling 
over maatregelen om besmetting met  
de Borrelia-bacterie te voorkomen. Die 
preventieve maatregelen liggen op het 
vlak van natuurbeheer, maar ook op het  
gebied van persoonlijke verzorging. Het 
aantal Lyme-besmettingen kan substan-
tieel verminderd worden door communi-
catie richting burgers in het algemeen en 
medewerkers die veel buiten werken in 
het bijzonder. 

De Lyme-specialisten identificeren 
een aantal kennislacunes rond de ziekte 
met een doorkijkje naar de toekomst: een 
zogenaamd ‘Deltaplan tegen Lyme’. De 
auteurs van het hoofdstuk over het zoge-
naamde Deltaplan geven globaal aan wat 
zo’n Deltaplan zou moeten behelzen, 
maar specificeren dit niet nader. In het 
kort komt het concept er op neer dat alle 
betrokken organisaties beter moeten sa-
menwerken en dat meer tijd en energie 
in communicatie over preventieve maat-
regelen gestoken moet worden.

Een fiks aantal specialisten heeft aan 
het cahier meegeschreven. Het kan dan 

ook niet uitblijven dat hierdoor enkele 
feitjes her en der worden herhaald. Dit 
maakt de teksten niet minder prettig 
leesbaar. Door de vele illustraties, de 
tekstinzetten en de goede opmaak is het 
cahier toegankelijk voor de geïnteres-
seerde lezer.

De Stichting Bio-Wetenschappen en 
Maatschappij (BWM) brengt vier maal per 
jaar een cahier uit; elk gewijd aan een 
onderwerp uit de biowetenschappen met 
telkens speciale aandacht voor de maat-
schappelijke gevolgen. Per hoofdstuk 
staan enkele vragen over de stof in de 
kantlijn, die aan het einde van het hoofd-
stuk worden beantwoord. De vragen, de 
tekstblokken en de vele illustraties ma-
ken de boekjes prettig leesbaar en bij-
voorbeeld bruikbaar in het onderwijs.

De cahiers kunnen individueel wor-
den besteld voor slechts 6 euro per stuk. 
Het is ook mogelijk een abonnement te 
nemen voor 22 euro per jaar. Daarnaast 
zijn alle cahiers als pdf te verkrijgen  
op de website http://bwm.trefcon.nl/ 
index.php.
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Voor mij ligt de European atlas of soil bio-
diversity. Harde kaft, paarse met witte 
opdruk. Een flink formaat, 43×31 cm (!) en 
zwaar aanvoelend; in dit opzicht een ech-
te atlas. Volgens de Van Dale is een atlas 
een ‘boek met geografische en of andere 
kaarten, met afbeeldingen die bij de tekst 
van een werk horen of een verzameling 
prenten, portretten, tekeningen die be-
trekking hebben op (de geschiedenis van) 
een stad, een streek of een land’. Al deze 
beschrijvingen zijn min of meer van toe-
passing op dit lijvige boekwerk. Deze  
atlas geeft een inleiding op het bodem- 
leven, de functies die bodemorganismen 
vervullen en de bedreigingen waar bo-
demflora en -fauna aan bloot staan.  
Dit alles voorzien van veel foto’s en illus-
traties.

De directe aanleiding tot het schrij-
ven van deze atlas was het uitroepen van 
2010 tot het jaar van de biodiversiteit 
door de Verenigde Naties. Dan mag de 
bodem met zijn enorme diversiteit aan 
levensvormen uiteraard niet ontbreken. 
Een theelepeltje graslandbodem bevat 


