
 

Grote houtwormkever 

Grote houtwormkever (Xestobium rufovillosum Degeer) 

Orde: Coleoptera (Kevers) 

Familie: Anobiidae (Klopkevers) 

De grote houtwormkever wordt ook wel bonte knaagkever of doodskloppertje genoemd. 

Deze keversoort behoort evenals de gewone houtwormkever (Anobium punctatum Degeer) tot 

de klopkevers. De larven ontwikkelen zich bij voorkeur in eikenhout, al kan de ontwikkeling 

ook plaatsvinden in andere loofhoutsoorten. Een enkele keer worden ze aangetroffen in 

naaldhout, wanneer het naaldhout in de onmiddellijke omgeving van aangetast loofhout is 

verwerkt. 

Uiterlijk 

De volwassen grote houtwormkever is behaard en donkerbruin gekleurd met geelachtige 

spikkels. Hij wordt ongeveer 6-8 mm lang. De eitjes van de kever zijn wit en ongeveer 0,6 mm 

in doorsnede. Omdat ze zo klein zijn worden ze slechts zelden opgemerkt. De larve is geelachtig 

wit, gekromd en kan ± 11 mm lang worden. Hij heeft drie paar kleine pootjes en is bedekt met 

fijne haartjes. De pop is ca. 8 bij 3 mm groot en witachtig van kleur. 

Ontwikkeling 

Grote houtwormkevers ondergaan een volledige gedaanteverwisseling. Dit wil zeggen dat de 

ontwikkeling 4 stadia kent: ei–larve–pop–adult. De ontwikkeling van ei tot kever duurt 

minstens 3 jaar en kan ook buitenshuis plaatsvinden. 

Het wijfje legt 40-60 eitjes op ruw hout, in spleetjes en in gaatjes (bijvoorbeeld in 

uitvliegopeningen). Aangenomen wordt dat een deel van de kevers reeds in het hout paart, 

waarna de wijfjes de eitjes in het hout afzetten. De groei van de larven is afhankelijk van de 

aanwezigheid van houtrotverwekkende schimmels, die zich in het hout gevestigd hebben. 

Vooral hout dat vochtig is en waardoor “rot” ontstaat, wordt door deze insecten aangetast. De 

aantasting kan tot diep in het hout doorgaan. 

De grote houtwormkever leeft zo’n 10 maanden, waarvan ongeveer 2 maanden buiten het hout 

(onder meer in holle ruimten in het hout). Ze verblijven tot het daarop volgende voorjaar in het 

hout. In april en mei komen de volwassen kevers tevoorschijn; in verwarmde gebouwen kan 
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deze periode al beginnen in januari en doorlopen tot juni. 

Ze verlaten het hout via zelf geknaagde uitvliegopeningen. Vaak bevinden zich grote aantallen 

uitvliegopeningen vlak bij elkaar, zodat het soms lijkt alsof een schot hagel op het hout is 

afgevuurd. De openingen zijn rond en 2,5-4 mm in doorsnede. 

Leefwijze 

De kevers vliegen in het voorjaar uit. Dit uitvliegen kan zowel aan de buitenkant van het hout 

als binnenin in een zogenaamde kraamkamer gebeuren. De kevers gaan dan paren, waarna de 

wijfjes eitjes gaan leggen. De paring zelf gebeurt vooral in de namiddag bij gunstige 

temperatuur. Zowel de mannetjes als de wijfjes tikken met hun kop tegen het hout om elkaar te 

lokken (‘klopkevers’): 6-8 snelle tikjes met korte tussenpozen. Hieraan hebben ze de bijnaam 

doodskloppertje te danken. Het bijgeloof wilde namelijk dat in gebouwen waar dit insect te 

horen was, binnenkort iemand zou sterven. 

Schade 

De grote houtwormkever tast vooral loofhout aan (eiken, iepen en kastanje). Daarnaast wordt 

soms grenen ook aangetast. De aantasting betreft zowel spint- als kernhout. Vooral hout van 

balkeinden en verbindingen worden aangetast. 

Soms kan de grote houtwormkever ook nuttig zijn, vooral bij het opruimen van afvalhout. 

Wering en preventie 

Controleer het hout voor verwerking op aanwezigheid van houtwormkevers. Voor zover er niet 

reeds eitjes of larven in het hout aanwezig zijn, kunt u het hout preventief behandelen tegen 

aantasting door houtwormkevers met verf, vernis, beits, of lak. Het hout is beschermd als het 

rondom is voorzien van een goed dekkende laag. 

Daarnaast zijn goede preventiemaatregelen het voorkomen van vochtoorzaken (doorslaande 

muren, optrekkend vocht e.d.) en het opheffen van lekkages. Verwijder sterk aangetaste houten 

balken en verbeter de ventilatie in de vertrekken. 

 


