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Op bomen leven meer insectensoorten dan 

op andere planten

▪Grootte, vorm en structuur geven veel 
verschillende voedselplekken

▪Boom is voorspelbare voedselbron

▪Overwintering op hun gastheer mogelijk



Herbivore insecten – voedselgildes op bomen

▪ Houtboorders

▪ Bastkevers

▪ Zaad/vruchtboorders

▪ Blad/naald zuigers

▪ Blad/naald vreters

▪ Galvormers

Enkele daarvan zijn plaaginsecten
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Wat is een plaaginsect?

Hinder bijv. kleverige honingdauw van bladluizen

Gezondheidsklachten mens bijv. processierups

Ontsiering bomen bijv. paardenkastanjemineermot

Verzwakking bomen door primaire plagen (bladvreters) 

Boomsterfte door secundaire plagen (bast- en prachtkevers)



Insectensoorten

op levende bomen

Kennedy & Southwood, 1984

wilg 450

zomereik 420

berk 330

els 140

iep 120

beuk 100

es 60

linde 60

esdoorn 40

Am eik 22

plataan < 5

paardenkastanje < 5

robinia pseudoacacia < 5

walnoot < 5



loof- en naaldhout kevers specifiek (niet-specifiek) 

eik 84  (490)

beuk 18  (367)

populier 14  (251)

iep 10  (185)

berk 9  (243)

els 4  (219)

esdoorn 2  (151)

amerikaanse eik 0     ( ?) !!!

den 55  (209)

fijnspar 24  (206)

jeneverbes 4    (10)

lariks 3    (39)

douglas spar 0     ( ?) !!!

Kevers in dood hout Duitsland (Niedersachsen) (Köhler, 2000)   



lindebladwesp Calliroa annulipes, galwesp Neuroterus, bladluis 

zomereik is een ‘rijke’ boomsoort



kleine wintervlinder
Operophtera brumata



56 soorten gallen op zomereik
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Douglaswolluis

komt de rest

ook nog?

Douglaswolluis - in Noord Amerika ca 260 insectensoorten op douglas.

Sinds 130 jaar in Europa < 5 insecten.



Douglasgalmug sinds 2015 in NL



Eikenspintkever

Eikenspintkever
Scolytus intricatus

Welke fout is hier gemaakt
bij de aanplant?





Eikenspintkever 



Eikenspintkever



Voorjaarstrio 

grote wintervlinder

kleine wintervlinder

groene eikenbladroller



Kleine wintervlinder 1946-2011 - extremen in laatste decennia 



Eikenprachtkever

uitvlieggaatje

Eikenprachtkever 
Sinds 1997                          D-vormig uitvlieggaatje 



Eikenprachtkever

Eikenprachtkever



Mislukte inboringen
eikenprachtkever

Stressfactoren eik:

* Meerjarige bladvraat Voorjaarstrio.
* Meeldauw.
* Natuurlijke vernatting leemhoudende bodems

(Achterhoek, onderhoud rabatten Gaasterland), 
(kunstmatige verhoging waterpeil bosvijvers)

* Verdroging op hoge zandgronden.
* Stikstofbelasting arme zandgronden.



Wageningen 
augustus 2019



Wageningen 
augustus 2019



Eikenprachtkever
Wageningen augustus 2019



Eikensterfte sinds enkele jaren
Ede - Planken Wambuis 

Ook in het bos



Letterzetter in

SBB bossen 

Wieringermeer 

2019 met o.a. 

Sitkaspar

stressfactor:

zeer sterk wisselende 

waterpeilen, binnen 

enkele weken van volle 

naar droge sloten.



Letterzetter Ede augustus 2019



onbehaard

Letterzetter



Vitale boom heeft voldoende harsdruk
voor ‘uitharsen’ van inborende kevers





Lariksbastkever Ede augustus 2019



Letterzetter 4-5,5 mm
Vliegt april-mei vanaf 16,5 C
Eistadium 1-2 weken
Larvenstadium 3-5 weken
Popstadium 1-2 weken
1-3 generaties/jr en zusterbroed
Tot 20.000 jonge kevers/boom
Fijnspar - soms den, douglas, lariks

Lariksbastkever 5-6 mm
Vliegt april-mei
2 generaties/jr en zusterbroed
Eerste plaag in NL in 1974 in Drenthe
Niet in top- en takhout < 9 cm
Soms samen met lariksboktor 
Lariks - soms den, fijnspar

onbehaard spaarzaam behaard

Lariksbastkever Ips cembraeLetterzetter  Ips typographus



32

LWF Merkblatt 14, 2016

Letterzetter



Grote sparrenbastkever
Dendroctonus micans kever 6-9 mm, larve tot 1 cm

1 generatie per jaar, overwintering in alle stadia

Fijnspar > 40 jr
soms douglas, den

Veel harsvloei en harstrechters



Koperetser
1,5-3 mm
2 gen/jr
larve tot 3 mm

onder dunne 
bast 

tophout na 
dunnen in aug-
sept niet meer 
geschikt

Fijnspar 
Soms douglas



Meldingen Letterzetter
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Licht

Matig

Zwaar

Stormhout in 1972, 1973 en 1990.

Extreme droogte in 2003.



Hoe bestrijden?      LWF 2016 Merkblatt 14

Een oudere aangetaste fijnspar kan wel 20.000 kevers bevatten. Die
kunnen 20 buurbomen succesvol koloniseren, op hun beurt 400 bomen.

Actief bestrijden: 
Snel verwijderen van aangetaste bomen, afvoeren ongeschilde 
stammen, opslag 500 meter vanaf fijnspar opstanden of bedekken met 
zwarte folie, of ontschorsen.

Preventief: 
Opstand vitaal houden door mengen met loofhout en tijdig dunnen.
Winterdunning: hout afvoeren voordat de kevervlucht (16 C) begint en 
resthout verwijderen of chippen.
Voorjaarsdunning: niet teveel want verse harslucht trekt kevers aan.
Zomerdunning: (aug-sept): achtergebleven resthout droogt dan 
voldoende uit, voordat de nieuwe kevervlucht begint.

Vangstammen en feromoonvallen: niet geschikt voor bestrijding.



Verloop plaag Letterzetter bij ‘nietsdoen’ na een storm

1e jaar alleen liggende bomen gekoloniseerd.
2e jaar zowel liggende als staande bomen.
3e jaar alleen staande bomen. 

Piek in het 2e-3e jaar – daarna langzaam inzinking.
door: natuurlijke vijanden en minder geschikte bomen aanwezig

Normaal duren plagen 3-6 jaar. Instorting ook bij 
ongunstig koud en regenachtig weer.

Geldt dat ook voor opeenvolgende droge jaren?

Dan jaarlijkse aanvulling van aanbod verzwakte bomen!



Klimaatverandering in

Nederland (bron: KNMI)

Effecten: van zachte en vochtige
winters:

Eitjes: minder sterfte door
schimmels

Eitjes: minder energie verbruik
(dan larven, poppen en
adulten)

Ei-overwinterraars zijn
dus in het voordeel



Dennenbladwesp

Pop – overwintering

Ei - overwintering

Kleine wintervlinder



Veranderingen t.g.v. klimaatverandering

• Vaker zomerdroogte → meer verzwakte bomen → meer

secundaire plagen.

• Warme zomers → snellere ontwikkeling insecten

• Zuid-Europese insecten verschuiven noordwaarts



Liever niet door aanplant van meer exoten zoals 

boomhazelaar en zwarte noot i.v.m. insectenleven en 

daarmee vogels etc. 

Hoe anticiperen op klimaatverandering ?



Invasieve insectensoorten

• In onze tuinen, parken en bossen staan veel
exotische bomen en struiken. Door wereldhandel
zullen steeds meer “bijbehorende” insecten
arriveren.

• Overlast en boomsterfte vooral wanneer de 
natuurlijke vijanden niet meekomen.

Invasieve insectensoorten



Meer weten?

LWF Merkblatt 14 mbt letterzetter en koperetser

ww.insectenweb.nl

www.waldwissen.net mbt ziekten en plagen

www.vbne.nl praktijkadvies letterzetter en dennenscheerder

boek Bosecologie en Bosbeheer (Den Ouden, 2010)

cd-rom TreeDoctor herkennen Ziekten & Plagen op bomen 

Meer weten?



Stormvlakte groveden Nunspeet februari 2007

Blauwe dennenprachtkever - sinds 1997 in NL



Dennenscheerder 3,5-4,5 mm

1 gen/jr maar meerdere broedsels

Pinus soms Picea



Belangrijke bastkevers op groveden
Zestandige dennenbastkever

Nog niet in NL

Kleine dennenscheerder

Gewone dennenscheerder

Blauwe dennenprachtkever

Zestand-dennenschorskever

Zd-Europa, zeldzaam in NL



Larve van Kameelhalsvlieg

Bonte mierkever

sluipwesp



Aan alle plagen komt een eind

▪Ongunstige klimaatomstandigheden

▪Voedselgebrek na kaalvraat

▪Ziektes bij insecten

▪Opbouw natuurlijke vijanden



En dan zijn er ook nog plaaginsecten

die we (nog) niet hebben . . . 

. . . maar waar we wel erg bang voor zijn










