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Tekst: Jan Jaap Boehlé

Veel mensen vinden kevers een beetje eng. 
Een uitzondering vormt het lieveheersbeestje. 
Iedereen is dol op dit vrolijk gekleurde 
kevertje. Ook schermbloemen vol kevers 
trekken aandacht. Verder spelen kevers een 
belangrijke rol in het ecosysteem. Reden om 
eens aandacht te besteden aan deze prach-
tige groep insecten, waarvan in elke tuin wel 
vertegenwoordigers te vinden zijn. 

Lieveheersbeestjes (ook het duitse 

‘Marienkäfer’ en het engelse ‘Lady-

bird’) danken hun naam aan hun 

rol als gelukbrengers. Ze worden 

vooral gewaardeerd omdat ze grote 

hoeveelheden bladluizen verzwel-

gen. Lieveheersbeestjes leggen hun 

eitjes in de buurt van bladluiskolo-

nies. De larven eten in vier weken 

tijd zo’n 600 bladluizen. Meestal 

rood met stippen maar je hebt ook 

gele en bruingekleurde soorten. Het 

aantal stippen varieert van soort tot 

soort. Het tweestippelig lieveheers-

beestje is rood of oranje  met zwarte 

stippen of zwart met rode stippen.  

Het gele citroenlieveheersbeestje eet 

geen bladluizen maar meeldauw.

Volwassen lieveheersbeestjes over-

winteren in de grond tussen strooi-

sel en onder schors. Ieder voorjaar 

opnieuw is het verbazingwekkend 

te zien hoeveel lieveheersbeestjes er 

tevoorschijn komen. 

Overal kevers
Allerlei leefwijzen kom je bij de ke-

vers tegen. Er zitten rovers bij, aas-

eters, afvaleters, planteneters, stuif-

meeleters, houteters, schimmeleters 

en zelfs parasitair levende soorten. 

Vaak hebben de larve en de volwas-

sen kever een verschillend menu. Je 

kunt ze overal tegenkomen, op het 

land, onder de grond, in dood hout, 

onder schors, op planten, langs oe-

vers en in het water. Geen wonder 

dat er ook in de tuin volop kevers 

voorkomen. 

Kevers zijn van andere insecten-

soorten te onderscheiden door hun 

voorvleugels die zich tot harde dek-

schilden hebben ontwikkeld. Ze 

raken elkaar precies. De kleur en 

de patronen van de dekschilden is 

enorm divers, van dofzwart tot de 

mooiste metaalglans. De achter-

vleugels waarmee gevlogen wordt  

zijn vliezig en meestal transparant. 

In rust worden ze onder de dek-

schilden opgeborgen. 

Kevers maken een volledige gedaan-

teverwisseling door. Dat wil zeg-

gen dat ze zich ontwikkelen van ei 

naar larve via pop naar volwassen 

kever. Allereerst leggen de kevers 

eieren waaruit larven komen. De 

larven zijn wat rupsachtig met een 

duidelijke kop. Zowel de larven als 

de volwassen kevers hebben bijtende 

monddelen. Sommige larven kun-

nen zich goed voortbewegen, andere 

bewegen slecht of helemaal niet. Bij 

de meeste soorten hebben de larven 

een slechte naam door hun eetlust. 

Houtworm, boktor, tapijtkever en 

engerling zijn stuk voor stuk kever-

larven. Na een, soms jaren durend 

larvestadium, gaat de larve verpop-

pen. Tijdens het popstadium vindt 

een ingrijpende gedaanteverwisse-

ling plaats, naar volwassen kever. 

De pop is kwetsbaar en mag niet 

uitdrogen, daarom verstopt zij zich 

in de grond, in spleten of in gaten in 

hout. Als je in de grond bezig bent 

kom je ze wel eens tegen. 

Onbeholpen bloembezoekers
In de evolutie waren kevers de eer-

ste bloembestuivende insecten. 

Bijen, hommels en vlinders versche-

nen pas later ten tonele. Zij zijn veel 

beter op bloembezoek ingesteld en 

vergeleken met hen zijn kevers maar 

onbeholpen beesten die na hun be-

zoek een ravage achterlaten. Bloem-

bezoekende kevers worden vooral 

aangetrokken door weeïg geurende 

bloemen. Soorten met een stevige 

bloemstengel en een bloem waarop 

makkelijk geland kan worden zijn 

favoriet. Verder moeten nectar en 

stuifmeel gemakkelijk bereikbaar 

zijn. Vooral op schermbloemigen 

en composieten kun je veel kevers 

aantreffen net als op heesters met 

makkelijk toegankelijke bloemen 

zoals gelderse roos, vlier, lijsterbes, 
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meidoorn en wilde rozen. 

Een zeer algemene kever op scherm-

bloemen is het soldaatje. Deze kever 

is bijna geheel roodgeel op de pun-

ten van de dekschilden en de voel-

sprieten na die zwart zijn. Zij doen 

zich te goed aan nectar, stuifmeel 

en bloemblaadjes maar vangen van 

tijd tot tijd ook andere insecten of 

vreten dode exemplaren op. 

Kniptorren
Op grashalmen tref je vaak knip-

torren aan. Ze zijn langwerpig met 

een donkerkleurig schild met een 

matte metaalglans. De langwerpige, 

donkere kever leeft van stuifmeel en 

graszaden. De larve, ‘ritnaald’, leeft 

in de grond van wortels en zaden. 

Wanneer een kniptor op z’n rug te-

recht komt trekt hij met zijn sterke 

spieren in het borststuk de twee 

randen hiervan naar elkaar toe. 

Hierdoor schieten borststuk en ach-

terlijf naar elkaar en schiet het lijf 

omhoog. De tor geeft een knippend 

geluid landt en op zijn pootjes. Laat 

maar eens zien aan een bewonde-

rend kinderpubliek.

Letterzetters en boktorren
Ook dood hout is in trek. Iedereen 

kent wel de verhalen over hout-

worm in meubels, boktor in dood 

hout maar ook in de vloerbalken, 

en dennenscheerders, iepen- en ei-

kenspintkevers, ieder in de gelijk-

namige boom. De letterzetter dankt 

z’n naam aan het fraaie patroon dat 

de vraatsporen, net onder de schors, 

geven. Letterzetters zijn te vinden 

in sparrenbos. Bij al deze kevers zijn 

het de larven die hout knagen, vaak 

meerdere jaren, en zo schade aan-

richten. Bij de iepenspintkever komt 

er nog bij dat de kever de schimmel 

die iepziekte veroorzaakt aan z’n 

lichaam meeneemt en verspreidt.

Haantjes 
Hoewel bij de meeste kevers de 

‘schade’ door de larven worden 

aangericht is de groep van de blad-

haantjes berucht onder tuinders. 

Deze bladetende kevers zijn meestal 

metallic gekleurd en komen zelden 

alleen voor. Een van de eerste haan-

tjes waar ik me bewust van werd 

was het blauwzwarte elzenhaantje 

die altijd in grote aantallen op el-

zenbomen voorkomt. Ook de larven 

leven van elzenbladeren. 

Een ander haantje dat veel in tuinen 

met lelieachtigen voorkomt, is het 

niet inheemse leliehaantje. Ik leerde 

dit glimmend rode kevertje kennen 

toen ik madonnalelies in de tuin 

plantte. Het werd geen succes. Het 

is mij enkele keren gelukt om een 

plant tot bloei te laten komen maar 

meestal was het leliehaantje mij 

voor en vrat de hele plant weg. De 

madonnalelie heb ik toen maar op-

gegeven. Nu kom ik ze vooral tegen 

op de kievitsbloemen. Ze vreten de 

planten wel aan maar nooit zo erg 

als bij de madonnalelie. Ze zijn wel 

mooi. Rood heeft in de natuur vaak 

een waarschuwingsfunctie. Alle 

vogels weten (na het een keer ge-

probeerd te hebben) dat dit kevertje 

uiterst vies smaakt. Ze verschijnen 

in april en blijven tot augustus. Ze 

blijven enkele maanden eitjes leg-

gen, aan de onderzijde van het blad. 

Hierdoor zijn ze moeilijk te contro-

leren. De larven zijn wat slijmerig 

en oranjeachtig, geen beest om eens 

op te pakken. Na enkele weken ver-

poppen ze zich al en snel daarna ko-

men de jonge kevers te voorschijn. 

Als je ze probeert te vangen laten ze 

zich op de grond vallen. Hun buik 

is zwart en dat is een goede camou-

flage. Gelukkig hebben ze bij ons 

geen interesse in de planten van de 

Turkse lelie.  

Van boven naar beneden: Leliehaantje op 

kievitsbloem, soldaatjes, smalbok, vraat-

gangen van schorskever (foto’s Jan Jaap 

Boehlé, muv. soldaatjes: Machteld Klees)
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Bladsprietkevers
Bij ons op de tuin komt de rozenke-

ver veelvuldig voor. Het is het kleine 

broertje van de meikever. Allebei 

behoren ze tot de bladsprietkevers. 

Deze naam danken ze aan de opval-

lende voelsprieten die aan de top 

‘blaadjes’ hebben die ze tegen elkaar 

kunnen vouwen. Het mannetje van 

de meikever heeft zeven blaadjes, 

het wijfje zes, de rozenkever drie. 

De meikever is een grote bruinkleu-

rige kever van twee tot drie cm, de 

rozenkever is roodbruin en de helft 

kleiner. Meikevers maken een mooi 

brommend geluid als ze vliegen. Het 

paren doen ze op takken in bomen. 

Door hun gebrom kun je ze gemak-

kelijk volgen. Meikevers eten vooral 

eikenblad. De larven zijn bekend als 

engerlingen, vette witte larven met 

een oranjebruine kop en bijtende 

monddelen, ze eten plantenwortels. 

De rozenkever is acht tot twaalf mm 

groot en heeft groenbruine dek-

schilden met een metaalglans. Ze 

vreten aan bloemknoppen en blad. 

Ze bewegen zich wat lomp voort 

maar laten zich makkelijk observe-

ren. De larven leven in de grond van 

plantenwortels.

Sigarenmakers
Bladrolkevers verraden hun aan-

wezigheid door de sigaarvormige 

manier waarop de wijfjes bladeren 

oprollen om hun eitje in te leggen. 

Dat is mooi zien bij de berkenblad-

roller of sigarenmaker. Links en 

rechts van de hoofdnerf wordt het 

blad ingesneden. Vervolgens wordt 

eerst één bladhelft opgerold, daarna 

de andere helft er overheen. Als 

laatste wordt de onderkant dicht 

gevouwen. In de zo ontstane holle 

koker worden de eitjes gelegd. Zoek 

maar eens in wat berken, het is geen 

zeldzaam verschijnsel. De bruin-

kleurende ‘sigaartjes’ vallen uitein-

delijk op de grond. De volgroeide 

larven kruipen uit de koker om in 

de grond te verpoppen. 

Neurotische kevers
Tijdens grondwerk of bij het wie-

den kom je ze tegen, neurotisch 

rennende kevers op zoek naar een 

plek waar ze kunnen wegkruipen 

of  zich in kunnen graven. Het zijn 

loopkevers. Ze hebben meestal een 

vrij plat lichaam en lange poten. In 

Nederland en België heb je ongeveer 

400 soorten die variëren van groot 

tot klein. De kleur van hun dek-

schilden kan dofzwart tot glanzend 

metaalachtig zijn en je hebt ook nog 

bont gekleurde soorten. Het meren-

deel van deze loopkevers zijn rovers, 

ze zijn ’s nachts actief. Ze leven van 

andere insecten, rupsen, slakken, 

regenwormen.  Vandaar die pa-

niek wanneer ineens een onverlaat 

van een tuinman de beschutting 

weghaalt. Wij zien vaak de gewone 

streeploopkever, met opvallende 

groeven op z’n dekschilden. 

Wanneer je oude boeken leest ligt 

de nadruk vooral op het schade-

lijke aspect van kevers. In onze tuin 

merk ik daar niets van en ben ik me 

eerder bewust van de belangrijke rol 

die ze in de kringloop vervullen. Ik 

zie ze dan ook meer als een interes-

sante toevoeging aan mijn tuinbe-

leving. 

Jan Jaap Boehlé legt natuurrijke tuinen aan 
en kweekt samen met zijn broer wilde plan-
ten in kwekerij de Beemd (Warffum).
www.kwekerijdebeemd.nl

Van boven naar beneden: ‘sigaar’ van 

de berkenbladroller, meikever (foto’s 

Machteld Klees), rozenkever, gewone 

streeploopkever, kniptor (foto’s Jan Jaap 

Boehlé).
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