
 

 
 

Houtwormen 

Een leven lang boren 

 

Wij zouden raar opkijken als we 's avonds een 

schijf hout op ons bord krijgen. We kunnen het 

niet afhappen, we kunnen het niet kauwen en we 

kunnen het niet verteren. Bovendien is de smaak 

voor ons afschuwelijk.  

 

Toch zijn er diertjes die enkel van hout leven. Het 

zijn niet echt timmermansvrienden, want het 

kunnen echte slopers zijn! 

 

Worm of geen worm? 

We noemen het houtwormen, maar eigenlijk zijn het geen wormen. Houtworm is 

een naam voor allerlei insectensoorten die in hout leven.  

Vaak zijn het larven van kevers die niet groter worden dan één centimeter. De 

kevers leggen na de paring eitjes in hout, waar larven uit groeien, die net zolang 

hout eten, tot ze kunnen verpoppen in een volwassen kever. 

 

 
 

Larven 

Sommige larven kunnen jaren in het hout leven. Als ze uit het ei komen, beginnen ze 

aan het hout te knagen, vaak in de vorm van gangetjes. Dat doen ze niet voor niks, 

want in het hout zitten voedingsstoffen voor de larven. In de gangen vind je vaak 

boormeel. Dat is eigenlijk de poep van de larfjes. 

 

Als ze volgroeid zijn, gaan de larven dicht onder het houtoppervlak zitten om te 

verpoppen. Daar veranderen ze in kevers en vliegen via een uitvliegopening naar 

buiten.  



 

 
 

Vaak blijven ze niet in dezelfde boom leven als waar ze opgegroeid zijn, maar 

zoeken ze een partner en een nieuwe boom. Als ze samen een geschikt stuk hout 

hebben gevonden, gaan ze paren. Na het paren legt het vrouwtje haar eitjes in het 

hout en begint het geknaag opnieuw… 

 

De larven veranderen dus volledig van vorm. Als insecten in hun leven helemaal van 

uiterlijk veranderen, noemen we dat metamorfose. 

 

Plaag 

De larven van sommige soorten houtworm kunnen 

veel schade aanrichten. Dat komt omdat ze veel 

moeten eten om te kunnen groeien. Sommige 

larven kunnen jaren (soms zelfs 12 jaar!) in het 

hout blijven, voordat ze verpoppen en volwassen 

worden. Het hout is dus eigenlijk hun nest en 

voeding tegelijk. 

 

Vaak richten de larven zoveel schade aan dat ze 

een echte plaag worden. Mensen willen daarom 

graag van ze af. De ongediertebestrijding kan ervoor zorgen dat hout zo bewerkt 

wordt dat de larven en de kevers er niet meer in kunnen leven. De vraag is dan wel 

in hoeverre het hout al is aangetast en of het dus nog bruikbaar is, of dat het 

gevaarlijk wordt om er bijvoorbeeld meubels van te maken of een sterk dak… 

 

Gewone houtwormkever 

De gewone houtwormkever heeft een donkerbruine kleur en wordt 3 tot 5 

millimeter. Dit is echt ontzettend klein. Je herkent hem aan de rijtjes stippen op 

zijn dekschild. Het dekschild zorgt voor bescherming. De larven van een gewone 

houtwormkever kunnen 6 millimeter worden en hebben een geelwitte kleur. Ze zijn 

niet recht, maar gekromd. 

 

Bonte knaagkever 

De bonte knaagkever wordt groter dan de gewone houtwormkever: zo'n 6 tot 8 

millimeter. Zijn naam dankt hij aan zijn dekschild met geelgrijze vlekken. De larven 

zijn langer dan de larven van de gewone houtwormkever. Verder lijken ze erg op 

elkaar. 

 

Huisboktor 

In Nederland komt de huisboktor het meest voor. Huisboktorren worden 1 tot 2 

centimeter lang, hebben een zwartbruine kleur en twee grijze vlekken op hun 



 

 
 

dekschild. Anders dan de bonte knaagkever en de gewone houtwormkever hebben 

huisboktorren twee lange voelsprieten. De larven zijn recht en worden 3 centimeter 

lang en zijn geelwit van kleur. De larven zorgen voor veel schade aan het hout. 

 

Letterzetter 

De letterzetter dankt zijn naam aan de patronen die de larven in het hout maken. 

Het patroon dat ze maken, lijkt namelijk erg veel op regels in een boek. De 

letterzetter is donkerbruin en zijn dekschild is behaard. Ze worden niet groter dan 

5 millimeter. Dat is een halve centimeter. 

 

 

 


