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De twee gezichten van kevers 
Terwijl Vlaanderen langzaamaan weer op slot lijkt te gaan, zet het leven in de natuur zich voort en 
dus ook het leven in de (moes)tuin en het agrarisch gebied. Een enorm uitgebreide orde van insecten 
kwam tot nu toe nog niet aan bod. De kevers. Ze zijn verspreid over de hele wereld en komen in alle 
kleuren, vormen, maten en gewichten. Naar schatting lopen er op aarde zo’n 850.000 tot 4.000.000 
soorten kevers rond. Een bewijs van hun succes. Het zwaartepunt ligt hierbij in de tropische zone, 
maar ook bij ons zijn ze relatief talrijk. Van de 20.000 in Europa voorkomende soorten, mogen er een 
4.200-tal o.a. België als hun thuis noemen. Keversoorten nemen in Nederland ongeveer een kwart 
van het totaal aantal voorkomende insectensoorten voor hun rekening. We verwachten dat de 
kevers in België een soortgelijk aandeel hebben. 
 
Door hun soortenrijkdom vervullen kevers ook enorm gevarieerde functies in het ecosysteem. De 
ene kever is de andere niet. Hieronder gaan we dieper in op twee van deze functies: de nuttige 
plaagbestrijders en de hardnekkige plaagsoorten. Bovendien zijn het allemaal soorten en families die 
jullie in de moestuin, de natuur en het agrarisch gebied kunnen aantreffen.  
 
Twee gezichten van de kevers. 
 
Veel leesplezier! 
 
 
Joris Matthé – RURANT 
Frederik Gerits – ILVO 
 
 
 
Lees hier alles na over ons burgerwetenschapsproject.  
Lees hier de uitgebreide informatie na over het Europees project FABulous Farmers. 
Lees hier de beknopte samenvatting over FABulous Farmers van ILVO. 
 

 
Enkele sfeerbeelden uit het gelijkaardig onderzoek met de burgerwetenschappers van Merelbeke (2018 – 2019). 
 

https://www.rurant.be/projecten-en-diensten/fabulous-farmers/
http://www.fabulousfarmers.eu/
https://www.ilvo.vlaanderen.be/language/nl-BE/NL/Pers-en-media/Nieuwsbrief/Nieuwsoverzicht/articleType/ArticleView/articleId/5412/FABulous-Farmers-tilt-landbouw-niveau-hoger.aspx#.XwXWJTgUmpp


 

                        
 

De kleren maken de … kever? 
Wat een kever een kever maakt, heeft alles te maken met de verharding van het buitenste 
vleugelpaar tot dekschilden. Dekschilden beschermen het vliezige tweede vleugelpaar eronder en 
vormt bovendien een pantser ter bescherming. Meteen ook één van de belangrijke redenen waarom 
de kevers zo succesvol zijn. Zeer veel keversoorten kunnen hun dekschilden openklappen en 
wegvliegen met hun tweede paar vleugels. Tijdens de vlucht zien ze er daardoor wat eigenaardig uit. 
Door de opengeklapte dekschilden nemen wij mensen ze vaak groter waar dan ze eigenlijk zijn. Het 
vaak luide gebrom (bv. bij meikevers) doet er dan nog een schepje bovenop.  
 
Evolutionaire ontwikkelingen zorgden echter ook voor andere specialisaties. Sommige soorten kevers 
specialiseerden zich naar een vlotte beweging over de aarde. Zo is er bijvoorbeeld de 
loopkeverfamilie, waarbij de poten doorheen de tijd heel sterk ontwikkeld zijn. Dit zijn, zoals de 
naam doet vermoeden, echte sprinters. Hoewel nog veel soorten loopkevers goed kunnen vliegen 
zijn bij andere soorten de vleugels gereduceerd. Net zoals bij mensen waarbij onze “apenstaart” van 
onze voorouders tot slechts een staartbeentje is gereduceerd, zijn de vleugels bij sommige kevers 
nog slechts onbruikbare relicten van een ver en vliegend verleden. 
  
De orde van de kevers splitst zich op in verschillende families. We zoomen in op enkele families die 
jullie volgend jaar gaan aantreffen in de vierkantemetertuintjes. Maar ga er zeker ook eens naar op 
zoek in je moestuin dit jaar! We beginnen met enkele nuttige soorten en bespreken daarna enkele 
plaagsoorten. 

Loopkevers 
Loopkevers zijn rasechte jagers. Hun 
snelheid is hun grote troef. Ze gaan 
op zoek naar andere insecten en 
nemen ook genoegen met 
makkelijkere hapjes als slakken en 
larven van vliegen. Heel vaak eten 
ze insecten die schadelijk zijn voor 
de wortels van onze gewassen. 
Loopkevers zijn dus graag geziene 
plaagbestrijders. O.a. uit de 
experimenten in Merelbeke weten 
we dat deze soorten graag jagen in 
akkergebieden. Ze zijn hier heel 
actief en rennen tussen de mais op 
zoek naar voedsel. De kale 
ondergrond werkt in hun voordeel, 
want alles komt aan op snelheid. 
Loopkevers zijn vaak robuuste Kettingschallebijter Tuinloopkever 
kevers en hebben een meestal een 
ovaal dekschild.  
   



 

                        
 

Kortschildkevers 
Nog een echte jagerfamilie zijn de kortschildkevers waarvan grote en kleine soorten bestaan. Hun 
dekschilden zijn – u raadt het nooit – sterk verkort. Onder deze dekschilden zit het vliezige 
vleugelpaar netjes opgevouwen. Je zou het niet meteen verwachten, maar de meesten zijn goede 
vliegers. Ze jagen actief op andere insecten (vliegenlarven, wantsen, bladwespen – zie vorige 
nieuwsbrief) en wormen die soms ook schadelijk zijn voor onze gewassen. Prima plaagbestrijders 
dus. Kortschildkevers worden vaak verward met oorwormen.  
 
Kortschildkevers staan op hun beurt soms op het menu van de hierboven beschreven loopkevers. 
Soms eet de ene nuttige plaagbestrijder dus jammer genoeg de andere nuttige plaagbestrijder op.  

 
De oeverkortschildkever is vaak te vinden in milieu’s met veel vliegenlarven en kunnen jullie dus 
aantreffen in de buurt van jullie composthopen. 

 

 
Gewone 
oeverkortschildkever 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

                        
 

Weekschildkevers 
Weekschildkevers worden ook wel eens ‘soldaatjes’ 
genoemd omdat hun dekschilden keurig recht 
gevormd zijn als een lange overjas. Met wat 
verbeelding kan je je een mooi gestreken uniform 
inbeelden. Ze voeden zich typisch zowel met nectar 
en pollen als met andere – vaak schadelijke – 
insecten. Nectar en pollen zoeken ze op 
schermbloemige planten in bermen. Een goed 
bermbeheerplan houdt daarom rekening met de 
aanwezigheid van o.a. deze schermbloemigen, maar 
moet ook rekening houden met andere factoren als 
verkeersveiligheid en onderdrukking van verspreiding 
van ongewenste onkruiden (bv. exoten als Japanse 
Duizendknoop).  
 
Bermen zijn ook snelwegen voor insecten. Via deze groenstructuren vinden ze makkelijker hun weg 
in het versnipperde Vlaamse landschap. Maar ook in onze tuinen kan je een handje helpen door hier 
en daar een stukje wat wilder te laten groeien. Verspreiding is jammer genoeg ook waar voor 
plaaginsecten, dus een doordachte keuze en afweging is belangrijk.  

Kniptorren en ritnaalden 
Kevers kunnen ook andere gezichten hebben en schade berokkenen aan planten die wij als mens 
gebruiken. 
 
De naam “kniptor” dankt deze kever aan het vermogen om liggend op de rug omhoog te springen 
met een knapje of tikje. Hierdoor komen ze vroeg of laat altijd terug op hun poten terecht en 

bovendien schrikt dit mechanisme predatoren af. 
Kniptorren zetten in mei - juni hun eitjes graag af in 
graslanden en dichte onkruiden. Ook in (winter)granen 
maar dat is voor onze streken iets minder van 
toepassing. De larven van kniptorren zijn de beruchte 
ritnaalden of koperwormen. Ze overwinteren enkele 
jaren onder de grond alvorens te verpoppen tot een 
nieuwe kniptor. In tussentijd kunnen ze heel wat schade 
veroorzaken aan gewassen. Ze boren gaten in wortels 
van landbouwgewassen waardoor de planten afsterven. 
Verwelkt volgend jaar jullie sla in jullie m²-tuintje? Dan 
moet je bij de wortelkluit zeker eens kijken of je geen 
ritnaalden terug kan vinden. Maar ook witloof, kolen, 
maïs en suikerbieten behoren tot het favoriete voedsel 
van de ritnaalden. Ritnaalden hebben wel degelijk 
natuurlijke vijanden waaronder de loopkevers. Dat  

Gerande kniptor 

 



 

                        
 

verklaart meteen hun gezamenlijke aanwezigheid in maïsakkers. Verder behoren spitsmuizen, 
padden, mollen, egels, roofvliegen en vogels tot de natuurlijke vijanden. Hun ondergrondse cyclus 
maakt ritnaalden echter succesvol en bestrijding is niet altijd evident. 

ritnaald van muisgrijze kniptor 
 

Bladsprietkevers 
De bekendste bladsprietkever is ongetwijfeld 
de meikever. Geliefd bij kinderen die in de 
beukenhaag van de grootouders ernaar op 
zoek gaan. En gevreesd door tuiniers. 
Engerlingen kennen we allemaal vanwege de 
dorre plekken in onze gazons. Net zoals 
ritnaalden durven ze ook wel eens vreten aan 
wortelstelsels van andere moestuinplanten.  
 
Opgelet!! – vind je engerlingen in je 
composthoop, dan gaat het bijna altijd om 
engerlingen van de neushoornkever die zich 
uitsluitend voeden met rottend houtig 
materiaal. Een mooie, robuuste en vooral 
onschadelijke soort. Het volgroeide exemplaar  meikever 
is weinig veeleisend en voedt zich slechts 
sporadisch met sappen van rottend fruit en sappen bij wonden aan bomen.  

 
  
 
 

 
 

 

 

junikever julikever  

https://www.natuurpunt.be/pagina/kevers


 

                        
 

Snuitkevers 
Smaragdgroen en mooi blinkend in het 
zonlicht, behoort de Groene Struiksnuitkever 
tot een van de mooiste kleine keversoorten van 
Vlaanderen. Jammer genoeg peuzelt hij graag 
aan de bladeren van onze aardbeien en 
frambozen.  
 

 
 
 
De aardbeibloesemkever voedt zich met stuifmeel 
van enkele rubus-soorten (bramen, aardbeien, 
frambozen) en legt haar eitje in de bloem waarna ze 
de knop afbijt.  
 

Bladhaantjes 
Bladhaantjes zijn een andere bekende familie onder de herbivore kevers.   
Vaak is de benaming van de specifieke soort een verwijzing naar de planten waar de bladhaantjes 
zich het liefste aan tegoed doen (bv. leliehaantje, wilgenhaantje, elzenhaantje, blauwe munthaantje). 
Maar denk ook aan de foto van het rozemarijnhaantje die destijds in onze Facebookgroep gepost 
werd. 
 
(vlnr: leliehaantje, wilgenhaantje, elzenhaantje, rozemarijngoudhaantje, blauw munthaantje)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

                        
 

Het meest bekende (én beruchte) bladhaantje is misschien wel de Coloradokever, die een ware 
ravage kan aanrichten in onze aardappelteelten en soms ook voorkomt op andere planten uit de 
nachtschadefamilie. Coloradokevers verspreiden zich makkelijk naar omliggende gebieden waardoor 
bestrijding vaak erg moeilijk is. Natuurlijke plaagbestrijders zijn er nauwelijks of niet aangezien het 
om een exotische soort (Amerikaans) gaat waar ons ecosysteem niet op voorzien is. Uitermate 
problematisch is soms de verspreiding vanuit private tuinen van hobbyisten naar grote 
landbouwakkers. Houd hier zeker rekening mee. Een gezamenlijke, integrale aanpak is aangewezen, 
maar niet makkelijk in een versnipperd eigendomsverhaal. Een goede aanpak begint bij het 
bewustwording van het probleem en het besef dat een paar kevers in een tuin de start van een 
ravage kunnen vormen in de akkers rondom. Coloradokevers zijn met geen enkele andere kever te 
verwarren door het onmiskenbare stippen-en strepenpatroon. Op kleine schaal (moestuin) kan je ze 
afvangen en zo verspreiding minimaliseren. 

 
Coloradokevers zijn met voedseltransporten (aardappelen voor de soldaten) tijdens de Eerste 
Wereldoorlog aangekomen in de havens van onder andere Bordeaux en van daaruit langzaamaan 
aan hun kolonisatie van West-Europa begonnen. 

Coronacadeautje van Gents straatkunstenaar Pol Cosmo. 
Je kinderen en kleinkinderen bezig houden in de zomervakantie 
tijdens de coronacrisis blijkt vaak een hele opdracht! Om tegemoet 
te komen aan onze kinderen en kleinkinderen stelt kunstenaar Pol 
Cosmo enkele van zijn insectenkleurplaten gratis ter beschikking. Je 
kan deze mooie tekeningen in de aparte bijlage van deze 
nieuwsbrief vinden. Een welgekomen afleiding voor de kids en mooi 
voor de ouders en grootouders om het resultaat op te hangen! 
Misschien in het moestuinhok? ;-) 


