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Inleiding

De familie Lymexylidae kent volgens Wheeler (1991) vijftig  
soorten die vooral in de tropen voorkomen. In de Palearctis  
komen zeventien soorten voor van negen genera (Cuccodoro 
2007) en voor Midden-Europa worden drie soorten opgegeven 
(Böhme 2005), behorende tot de genera Hylecoetus (2 soorten) 
en Lymexylon (1 soort). In ons land komen twee soorten voor: 
Lymexylon navale (Linnaeus, 1758) en de plaatselijk algemene 
Hylecoetus dermestoides (Linnaeus, 1760) (= Elateroides dermestoides) 
die in zeven provincies is vastgesteld. De eerste was alleen 
bekend van Zuid-Holland van voor 1966 (Tiemersma 2010) en 
is derhalve op de lijst van verdwenen soorten geplaatst (Vorst 
2010). In deze bijdrage melden we recente waarnemingen van  
L. navale: in 2016 zijn er exemplaren binnenshuis aangetroffen 
en in 2016 en 2017 zijn er diverse vondsten gedaan van de soort 
in de vrije natuur. We bespreken hier de vangsten van L. navale 
en geven enige informatie over de verspreiding en ecologie van 
de soort. Lymexylon navale wordt in diverse bronnen een zeer 
schadelijk soort genoemd. In de literatuur hebben we gezocht 
naar gegevens die dit zouden kunnen bevestigen.

Lymexylon navale in Nederland

Het eerste Nederlandse exemplaar van L. navale werd op  
1 augustus 1906 ontdekt door de bekende coleopteroloog  
A.F.A. Leesberg in het Haagse Bos, waar hij een vrouwelijk 
exemplaar achter loszittende schors van een dode staande eik 
(Quercus) aantrof (Leesberg 1909). Een tweede exemplaar werd 
op 28 juli 1922 verzameld te Loosduinen (C.J. Dixon legit, in  
collectie Everts, in Naturalis). Daarna is de soort niet meer in 
Nederland aangetroffen en is hij door Vorst (2010) op de lijst  
van verdwenen soorten gezet.

Begin april 2015 werden in Giethoorn kevers aangetroffen in 
een nieuwbouwhuis met een rieten dak. De kevers waren naar 

het raam gevlogen en in de vensterbank doodgegaan. De huis-
eigenaar van het huis had het idee dat de kevers uit het riet af-
komstig konden zijn en mogelijk schadelijk waren en schakelde 
Ton Bode (KNNV afdeling Noordwesthoek) in om de herkomst 
van de kevers te achterhalen. Er was in het huis veel eikenhout 
verwerkt, maar de aannemer kon niet vertellen wat de herkomst 
daarvan was. Er werden enkele foto’s gemaakt van de kevers  
en vier dode exemplaren verzameld, die ons via EIS Kennis- 
centrum Insecten bereikten. Het bleek om Lymexylon navale te 
gaan. Op verzoek werden later nog enkele kevers opgestuurd, 
waaronder een vrouwtje L. navale. Daarnaast troffen we drie  
andere keversoorten aan, namelijk Pediacus depressus (Herbst, 
1797) (Cucujidae, 1 exemplaar), Cryptophagus spec. (Cryptopha-
gidae, 1 sterk beschadigd exemplaar) en Lyctus brunneus (Step-
hens, 1830) (Bostrichidae, circa 35 exemplaren).

Op 29 juli 2016 is er bij Almen (gemeente Lochem, Gelder-
land) in een azijnzuurval in een eeuwenoud klein loofbos een 
vrouwtje L. navale aangetroffen (figuur 1-2). Deze val was  
opgehangen aan een deels ontschorste stamruïne van een dode 
zomereik (Quercus robur) (figuur 3). De in 2016 gebruikte azijn-
zuurval is van het type ‘WitaPrall Bark Beetle Trap’, die onder 
meer door Heijerman et al. (2009) gebruikt is. De hier gebruikte 
val is echter ingekort om inregenen te verminderen. In de val 
zat een mengsel van ethanol, water, glycerine en azijnzuur in 
de verhouding 4:3:2:1 als lokstof (Köhler 1996). In 2017 werden 
er vier raamvallen en drie zelf vervaardigde azijnzuurvallen 
aan een kale dode staande eik, aan een levende door bliksem 
beschadigde eik en aan een kwijnende eik met een sapstroom 
geplaatst (figuur 4-7). De vallen werden tweemaal per week 
leeggehaald en zo nodig bijgevuld met water en/of lokstof. In 
deze vallen zijn tien vrouwtjes van L. navale aangetroffen in de 
periode 3 juni – 8 juli 2017. 

Het betreffende bos werd in de 18e eeuw door de toenma-
lige eigenaar van landgoed De Velhorst als park aangelegd voor 
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In 2015 werd er in een nieuwbouwhuis in Giethoorn een aantal dode 
kevers in de vensterbank aangetroffen, waaronder enkele exemplaren  
van Lymexylon navale. In 2016 en 2017 zijn op Landgoed De Velhorst 
bij Almen, gemeente Lochem, twaalf exemplaar van Lymexylon navale 
aangetroffen. Er waren slechts twee zekere waarnemingen van deze  
soort in ons land bekend: na de meldingen uit 1906 en 1922 is de soort  
nu dus opnieuw in Nederland gevonden.
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eigen gebruik (figuur 8). Het bestaat voornamelijk uit oude 
beuken (Fagus sylvatica) en enkele kolossale eiken. Het aangren-
zende zuidelijke deel is een eikenbos van veel recentere datum 
en is ooit als eikenhakhout beheerd. Vlakbij bevinden zich een 
landhuis, moestuin, siervijver, weilanden en akkers. Op 8 juli 
2017 werd er in een nabij gelegen (300 meter) bosje in een raam-
val die tegen een omgevallen oude populier staat eveneens een 
vrouwelijk exemplaar gevangen (figuur 9-10). Dit bos is een met 
oude loofbomen begroeid gronddepot dat ontstaan is bij de ka-
nalisering van de Berkel aan het eind van de negentiende eeuw. 

In totaal werden er dus in 2016 en 2017 twaalf exemplaren 
van L. navale vastgesteld.

Voorkomen in Europa

Lymexylon navale komt in een groot gebied binnen Europa voor: 
Belarus, België, Denemarken, Duitsland, Estland, Frankrijk, 
Georgië, Griekenland, Hongarije, Italië, Letland, Oekraïne, Oos-
tenrijk, Polen, Roemenië, Slowakije, Tsjechië, Zweden en Turkije. 
Daarbuiten komt ze voor op Madeira, het Aziatische deel van 
Turkije en ook ‘Korea’ (Cuccodoro 2007). Aan dit overzicht kan 
nog Spanje worden toegevoegd (Recalde Irurzun & San Martin 
Moreno 2013, Ricarte et al. 2009). Vreemd is dat Cuccodoro (2007) 
Engeland niet noemt: de soort staat al in Joy (1932) genoemd 
en verder ook in Linssen (1959), Hyman (1992) en Stork et al. 
(2001). Ook Bulgarije kan aan de lijst worden toegevoegd: daar 
werd één exemplaar verzameld in de periode 17 mei - 3 juli 2010 
(Guérguiev 2012) en Noorwegen, waar ze ook op de rode lijst 
geplaats is (NBCI 2015). En als laatste toevoeging kan Litouwen 
genoemd worden (Tamutis et al. 2011). Volgens de Duitse kever-
catalogus komt de soort in zestien van de achttien onderzochte 
regio’s voor (Köhler & Klausnitzer 1998). In het Rheinland zijn 
er vier vondsten bekend uit de 19e eeuw en meerdere recente 
vondsten in de 20e eeuw. In zes van de tien onderzochte na-
tuurbossen in de Rheinische Bocht werd de soort tussen 1986 en 
1996 opnieuw vastgesteld sinds 1860 (Köhler 2000).

Herkenning

Lymexylidae hebben een tamelijk kenmerkende habitus: het 
zijn langwerpige kevers met een cilindervormig lichaam. De 
elytra bedekken het abdomen meestal niet helemaal. De kop 
is rond, de ogen tamelijk bol en de antennen zijn kort. Er zijn 
eigenlijk geen andere families waar ze mee verward kunnen 
worden. De kaaktasters van de mannetjes van onze soorten zijn 
zeer opvallend gevormd met een complex, vertakt palporgaan 

1. Lymexylon navale, vrouwtje. De Velhorst, Almen, 29.vii.2016. Foto: 
Theodoor Heijerman
1. Lymexylon navale, female. De Velhorst, Almen, 29.vii.2016.

2. Lymexylon navale, kop van vrouwtje. De Velhorst, Almen, 29.vii.2016. 
Foto: Theodoor Heijerman
2. Lymexylon navale, head of female. De Velhorst, Almen, 29.vii.2016.
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op het derde lid. De vertakkingen zijn dicht bezet met tastharen 
en chemoreceptoren waarmee vrouwtjes opgespoord kunnen 
worden (Lawrence 2010). Dit orgaan is uitgebreid onderzocht 
bij de soort Melittomma sericeum (Harris, 1841) (Slifer et al. 1975). 
Wheeler (1986) geeft afbeeldingen van de maxillen van onze 
beide soorten.

De soorten zijn met behulp van gangbare determinatie- 
sleutels, zoals Lohse (1979), goed op naam te brengen. Het  
halschild is bij L. navale ongeveer even lang als breed en aan de 
zijden ongerand, bij Hylecoetus dermestoides breder dan lang en 
wel gerand. Ook verschillen de antennen in lengte: bij L. navale 
zijn ze langer dan kop en halsschild samen, bij H. dermestoides 
korter. Het abdomen bestaat bij L. navale uit zes sternieten  
terwijl er dat bij H. dermestoides zeven zijn. De beide Nederlandse 
vertegenwoordigers van de familie worden ingedeeld in twee 
subfamilies: L. navale behoort tot de Lymexylinae en H. dermes-
toides (figuur 11) tot de Hylecoetinae. 

Biologie en ecologie

Veel auteurs geven aan dat de soort op eiken leeft, volgens  
Schwencke (1974) zelfs monofaag. Toch worden ook enkele 
andere boomsoorten genoemd. Nicolai (1997) heeft de soort in 
Duitsland opgekweekt uit beuk. Volgens Horion (1953) komt ze 
vooral voor op eiken, maar hij meldt ook beuk en citeert Heyden 
(1904) die tamme kastanje (Castanea sativa) noemt. Escherich 
(1923) schrijft dat Heyden waarnam dat er pogingen werden  
gedaan om eieren af te zetten op een notenboom. Ehnström  
& Axelsson (2002) noemen voor Zweden ook eik als voedsel-
boom en bedoelen daarmee Quercus robus en Q. petrea. Ricarte  
et al. (2009) noemen Castanea, Quercus rubra, en voegen ook  

4. Raamvallen geplaats rondom een dode eik. De Velhorst, Almen, 
26.iii.2017. Foto: Jan Burgers
4. Window traps round a dead oak. De Velhorst, Almen, 26.iii.2017

3. De val waarmee de eerste Lymexylon navale werd gevangen, 
8.v.2016. Foto: Jan Burgers
3. The trap that the first Lymexylon navale caught, 8.v.2016. 

5. Azijnzuurval aan een dode eik. De Velhorst, Almen, 14.vi.2017. Foto: 
Jan Burgers
5. Trap baited with acetic acid solution on a dead oak. De Velhorst, 
Almen, 14.vi.2017.
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Q. pyrenaica toe aan de lijst. En ten slotte hebben Akbulut et al. 
(2008) L. navale aangetroffen in geïmporteerd timmerhout in 
Turkije, namelijk Merbau. Merbau is een hardhout afkomstig 
van Intsia (Legiminosae) (I. bijuga of I. palembanica) (Oost-Afrika, 
Zuidoost-Azië, Australië, vooral Nieuw-Guinea). Het is echter 
niet duidelijk of de kevers met het hout geïmporteerd zijn of dat 
ze vanuit de omgeving aangevlogen zijn.

Ratzeburg (1839) beschrijft al de levenswijze van L. navale en 
onderdelen van deze beschrijving komen overeen met details 
gemeld door latere auteurs. De kevers vliegen eind juni en begin 
juli maar tot in de herfst kan de soort worden waargenomen. Ze 
zwermen bij voorkeur in de namiddag tijdens de grootste hitte. 
De kevers vliegen snel en behendig rond de stammen waar ze 
ook als larve in hebben geleefd, maar bezoeken ook bomen of 
palen in de directe omgeving. Het wijfje legt met haar lange  
legbuis de eieren in naden en scheuren van het ontschorste 
hout. Ook Schwencke (1974) schrijft dat de eieren, in groepen 
van 5-15 stuks, worden afgezet in droge spleten in hout waar-
van de schors verdwenen is, of op beschadigde plekken. Ook 
zouden ze wel in de boorgangen en -gaten van andere houtin-
secten worden afgezet. Alexander et al. (1999) namen vrouwtjes 
waar in Engeland die eieren afzetten op geëxponeerd kernhout 
van een levende eik. 

Net als alle andere soorten van de familie Lymexylidae boren 
de larven gangen in hout en volgens Wheeler (1991) neemt men 
aan dat ze allemaal een symbiotische relatie hebben met fungi 
en/of microben. Burakowski & Kilian (2005) geven een beschrij-
ving van het ei en het eerste en tweede larvestadium, geïllus-
treerd met fraaie tekeningen. Deze eerste stadia verschillen 
morfologisch van het laatste en vierde stadium. Het laatste  
larvestadium wordt onder meer door Emden (1943) en ook 

Wheeler (1986) beschreven (figuur 12). Judeich & Nitsche (1889) 
geven al een afbeelding van een (volgroeide) larve.

Ratzeburg (1839) vond in de herfst jonge larven en vol-
groeide larven trof hij in het in het voorjaar aan. De jonge larven 
worden in het Duits wel ‘Haarwürmer’ genoemd vanwege de 
boorgangen, die aanvankelijk haarfijn zijn (Brauns 1976). De  
larvengangen lopen horizontaal door het hout en de larven 
voeden zich met hout. Het boormeel (‘Frass’) blijft in de gangen 
aanwezig en wordt door de larve met haar stompvormig eindi-
gend achterlijf in de gangen vast geklopt. De gangen zouden tot 
twee meter lang kunnen worden en de larve keert halverwege 
om. De gang loopt dan evenwijdig aan het eerste deel en eindigt 
in de buurt van de plek waar de larve zich in het hout geboord 
heeft om zich vervolgens daar te verpoppen. Ehnström & 
Axelsson (2002) geven een afbeelding van hout met boorgangen, 
maar deze lijken ons niet zo karakteristiek dat ze op basis van 
het plaatje met zekerheid herkend zouden kunnen worden.

Schadelijk?

Lymexylon navale werd in 1758 door Linnaeus beschreven naar 
een kever die hij in 1746 ontdekt had in de haven van Göteborg 
in Zweden waar deze soort schade aanrichtte aan eikentimmer-
hout op een scheepswerf. De naam navale, die door Linnaeus 
aan de kever is gegeven, betekent ‘schip of zeevaart betreffend’; 
het verwijst naar de plek waar de kever door hem is aangetroffen. 
De naam Lymexylon betekent overigens iets als ‘bedorven hout’. 
De Zweedse naam is skeppsvarvsfluga (scheepswerfvlieg en als 
Duitse naam wordt wel Schiffswerftkäfer gebruikt (Schwencke 
1974). Ratzeburg (1839) geeft ook nog de namen Schiffswerft-
bohrkäfer, Matrose en Eichen-Holzbohrer op. In Engeland wordt 

6. Azijnzuurval aan een eik met bliksemschade. De Velhorst, Almen, 
14.vi.2017. Foto: Jan Burgers
6. Trap baited with acetic acid solution on an oak that has been struck 
by lightning. De Velhorst, Almen, 14.vi.2017.

7. Azijnzuurval aan een kwijnende eik met sapstroom. De Velhorst, 
Almen, 14.vi.2017. Foto: Jan Burgers
7. Trap baited with acetic acid solution on a dying oak with sap 
stream. De Velhorst, Almen, 14.vi.2017.



26 entomologische berichten
 78 (1) 2018

wel de naam ship-timber beetle gebezigd. Als Nederlandse 
naam wordt werfkever gebruikt en ook wel scheepswerfkever of 
scheepswerfhoutkever. Vreemd genoeg geeft Ratzeburg (1839) 
ook nog twee Nederlandse namen op voor de kever namelijk 
Scheeps Vlieg en St. Jans Vlieg. Hylecoetes dermestoides wordt wel 
de gewone werfkever genoemd, een erg misleidende naam dus. 
Ook wordt deze soort wel aangeduid als houtboorder, houtke-
ver, beukenboorkever of zaagsprietige houtboorder. Ten slotte 
vermeldt Ratzeburg (1839) nog dat de mannetjes door Fabricius 
als aparte soort zijn beschreven, namelijk L. flavipes Fabr.

Het verhaal over de waarnemingen van Linnaeus wordt door 
diverse auteurs aangehaald, onder meer door Ratzeburg (1839). 
Hij schrijft dat Linnaeus op 12 juli 1746 op een oude scheeps-
werf bij Gothenburg (=Göteborg) een bezoek bracht aan de 
‘Admiralitäts-Schiffsbauerei’, waar een grote hoeveelheid eiken-
hout was opgeslagen ten behoeve van de scheepsbouw. Iemand 
had hem het geheim verteld dat het hout zeer was aangetast 
door wormen maar de ‘Schiffsbaumeister’ (≈ scheepsbouwkun-

dig ingenieur) gaf Linnaeus geen toestemming om dit hout te 
onderzoeken, mogelijk uit angst verantwoordelijk te worden 
gehouden voor de schade. Linnaeus nam echter enkele ‘Herren 
von der Admiralität’ in de arm en kon daarna toch de aange-
taste stammen onderzoeken. Overigens staat in Newman (1871) 
te lezen dat Linnaeus het onderzoek verrichtte op verzoek van 
de Zweedse koning. De stammen bleken vol te zitten met gaten 
en gangen en hier en daar werd een naar buiten loerende worm 
aangetroffen. De schade werd als zeer aanzienlijk beoordeeld, 
in de woorden van Linnaeus: ‘Bewundernswürdig, dass ein so 
elender Wurm jährlich für so viele 1000 Thaler Schaden thun 
kann’. In verband met de vraag wie verantwoordelijk gesteld 
zou kunnen worden, wilde men weten of de stammen geïn-
fecteerd waren terwijl ze op de werf lagen of reeds daarvoor. 
Linnaeus komt niet met een antwoord, maar vindt wel dat de 
koper, na het schillen van de stammen, zou moeten controleren 
of er boorgaten in het hout voorkomen. De ‘Baumeister’ was van 
mening dat dit wormstekige hout, indien het in de scheepskiel 

8. Oud beuken-eikenbos in landgoed 
De Velhorst, Almen, 23.iv.2017. Foto: Jan 
Burgers
8. Old beech-oak wood in De Velhorst, 
Almen, 23.iv.2017. 

9. Raamval aan een omgevallen populier. 
De Velhorst, Almen, 15.v.2017. Foto: Jan 
Burgers
9. Window trap on a fallen poplar tree De 
Velhorst, Almen, 15.v.2017.
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zou worden verwerkt, water zou aantrekken en zou verrotten. 
Volgens Linnaeus zouden de gaten, mits het er niet al te veel 
waren, tijdens het teren van het schip verstoppen, vooral als 
daarbij verwarmd teer gebruikt zou worden. In Westwood (1839) 
en Dimmock (1884) lezen we dat Linnaeus aanbeveelt om het 
hout onder water te zetten op het moment dat de imago’s ver-
schijnen of als de eieren worden afgezet.

In Strutt (1830) staat beschreven dat de Franse regering in 
die tijd gealarmeerd is vanwege de vernietiging van houtvoor- 
raden op scheepswerven door een insect dat bekent staat als  
L. navale. Dit insect was ontdekt door M. de Cerisier een scheeps- 
ingenieur die toevallig vertrouwd was met entomologie. Aan-
vankelijk leek de Franse regering geen actie te willen onder- 
nemen, maar de Minister van de Marine heeft uiteindelijk 
besloten om de aanbevelingen van De Cerisier op te volgen ten-
einde het opgeslagen timmerhout te beschermen.

Diverse bronnen, die we hieronder in min of meer chrono- 
logische volgorde zullen langslopen, vermelden vervolgens dat 
L. navale een schadelijke soort is op scheepswerven, maar zonder  
dat ze daarbij verwijzen naar originele bronnen. Volgens 
Mulsant & Rey (1863-1864) is de soort gewoonlijk tamelijk zeld-
zaam, maar soms vermenigvuldigt ze zich in scheepshout en 
veroorzaakt dan grote schade. Er worden echter geen concrete 
gevallen genoemd om deze bewering te ondersteunen. Newman 
(1871) schrijft dat L. navale zo nu en dan zeer talrijk op scheeps-
werven in Frankrijk optreedt, waar ze eiken timmerhout perfo-
reert en tot stof reduceert. Gelukkig kan de soort in alle stadia 
bestreden worden door immersie in water. Ook nu worden geen 
referenties genoemd. Zo ook niet door Kappel & Egmont Kirby 
(1892), die L. navale destructief noemen voor oude schepen op 
werven. 

Volgens Ratzeburg (1839) veroorzaakt L. navale nauwelijks 
schade aan levende bomen. Op gevelde bomen die ontschorst 
zijn, ofwel in het bos ofwel later op de bouwplaats, kan hij aan-
merkelijk tot zeer schadelijk worden. Dit is wat er op diverse 
scheepswerven ook gebeurd is. Toch zijn er recent daarover 
geen nieuwe meldingen geweest. Ratzeburg (1839) deed navraag 
in Holland, St. Petersburg en Londen, maar dat leverde geen 
extra informatie op over schade. Mocht de kever zich toch nog 
ergens in zorgwekkend aantal laten zien, dan kan hij volgens 
Ratzeburg (1839) bestreden worden op de wijze waarop dat in 
Zweden is gedaan, namelijk door teren en door toepassing van 

oplossingen met ‘Kali und Natrum’. Volwassen kevers kleven 
bovendien aan de vers opgebrachte teer vast en worden op die 
wijze verdelgd.

Later schrijven Judeich & Nitsche (1889) dat sinds het ge-
bruik van ijzer en staal voor de bouw van grotere schepen de 
voorraad eikenhout op scheepswerven is afgenomen en dat er 
dan ook geen meldingen meer binnengekomen zijn over het 
schadelijk optreden van de kever. Dezelfde boodschap heeft  
Escherich (1923), die schrijft dat er dankzij het gebruik van staal 
in plaats van hout in de scheepsbouw sinds de melding van  
Linnaeus geen meldingen meer zijn gedaan van schadelijk  
optreden van L. navale.

Everts (1877, 1901) schrijft dat deze soort op scheepstimmer-
werven te vinden zou moeten zijn en is verbaasd dat deze kever 
nog niet in ons land aangetroffen is. Lymexylon navale wordt 
door Reissig (1949), (in Schwencke, 1974), gekenmerkt als de  
‘gefärlichsten Schädling der Eiche’. Horion (1953) verwijst naar 
Linnaeus als verantwoordelijke voor het slechte imago van de 
soort en schrijft dat er sinds het onderzoek van Linnaeus niets 

10. Bosje ontstaan tijdens de kanalisatie 
van de Berkel eind negentiende eeuw. 
De Velhorst, Almen, 8.iv. 2017. Foto: Jan 
Burgers
10. Grove that originates from the canali-
sation of the river Berkel during the end 
of the nineteenth century. De Velhorst, 
Almen, 8.14.2017.

11. Hylecoetus dermestoides, eileggend vrouwtje, Wageningen, 7.v.2006. 
Foto: Theodoor Heijerman
11. Hylecoetus dermestoides, female laying eggs, Wageningen, 7.v.2006.
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meer bekend is geworden over schadelijk optreden van deze 
soort in waardevol timmerhout. Brauns (1976) noemt L. navale 
een gevaarlijke schadeveroorzaker aan eiken, maar voegt toe 
dat schade niet vaak optreedt. Hij noemt de soort een ‘Folge- 
schädling’ (veroorzaker van gevolgschade) die technische 
schade veroorzaakt op houtopslagplaatsen, waarbij expliciet 
scheepswerven genoemd worden. Brauns (1976) verwijst echter 
niet naar concrete gevallen. Hij schrijft nog wel dat in geval van 
schade in bouwhout de kevers zich niet kunnen vermeerderen 
omdat het hout te sterk verdroogd is. 

In Harde & Severa (1982) staat: ‘Is de laatste tijd algemener  
geworden. In Nederland soms op de scheepswerven in opgeslagen 
eikenhout, maar altijd zeldzaam’. De aangehaalde passage is een 
toevoeging op de oorspronkelijke tekst en van de hand van de  
bewerker en vertaler J. Huisenga; ook nu worden er geen referenties 
gegeven. Het is natuurlijk de vraag of er anno 1982 nog veel met 
timmerhout gewerkt werd op scheepswerven in Nederland.

Ook Booth et al. (1990) schrijven dat L. navale eikentimmer-
hout aantast en dat zij aanzienlijke schade heeft aangericht aan 
scheepstimmerhout in Europa, maar ook zij refereren niet naar 
literatuur. Dat de soort schadelijk was in eiken timmerhout in 
Göteborg in Zweden, lijkt wel duidelijk. Van de meldingen van 
schade in Franse havens zijn geen concrete gegevens. Het lijkt 
erop dat het schadelijk optreden in Zweden zoals gemeld door 
Linnaeus het enige goed gedocumenteerde geval is van schade. 
Het is zeer de vraag of de soort vroeger werkelijk wel zo schadelijk 
was in scheepstimmerhout.

Bij vergelijking van de ontwikkeling en levenswijze met die 
van onze enige andere vertegenwoordiger van de familie, komen 
interessante verschillen naar voren. De meeste Lymexylidae 
hebben een symbiotische relatie met zogenoemde ambrosia-
schimmels (Ascomycetes: Asciudes en/of Endomyces) (Crowson 
1981, 1984, Young 2002, Lawrence 2010). De schimmel die door 
Hylecoetus dermestoides gecultiveerd wordt is geïdentificeerd als 
Ascoidea hylecoeti. De vrouwtjeskevers dragen de propagulen  
of sporen van deze schimmels met zich mee in bepaalde voor-
zieningen nabij het uiteinde van de ovipositor, die mycangia 
(funguszakjes) genoemd worden. Tijdens het leggen van de  
eieren worden de schimmelsporen in een kleverige substantie 
daarop overgedragen en nadat de larven zijn uitgekomen, nemen 
deze de sporen op hun lichaam mee het hout in. Op de wanden 
van de gangen ontwikkelt zich de ambrosiaschimmel verder en 
de larven leven van de uiteinden van de hyphen. Door de aan-
wezigheid van de schimmels op de gangwanden zijn deze donker 
gekleurd. Larven van Hylecoetus-soorten kunnen lang leven, 
sommige tot wel zes jaar of langer, terwijl de adulten juist een 
korte levensduur hebben (Wheeler, 1986, 1991).

In tegenstelling tot H. dermestoides leven de larven van  
L. navale dus niet van ambrosiaschimmels maar van het hout 
zelf. Op de gangwanden komen dus geen schimmels voor en 
deze zijn dan ook niet donkergekleurd. Het verschil in voedings-
wijze heeft nog een ander gevolg: hout is minder voedzaam dan 
de ambrosiaschimmels en de larvengangen van L. navale zijn 
dan ook een stuk langer dan die van H. dermestoides. Larven van 

13. Hylecoetus dermestoides, larve, Zeewolde, 25.ii.2010. Foto: Theodoor 
Heijerman
13. Hylecoetus dermestoides, larva, Zeewolde, 25.ii.2010.

14. Een larve van Hylecoetus dermestoides duwt met de punt van 
zijn achterlijf boormeel naar buiten. Winterswijk, 6.viii.2008. Foto: 
Theodoor Heijerma
14. Larva of Hylecoetus dermestoides, using abdominal end with sword 
like process, to remove frass, Winterswijk, 6.viii.2008.

12. Lymexylon navale, larve. Naar: Van Emden (1943).
12. Lymexylon navale, larva. After: Van Emden (1943).
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H. dermestoides kloppen het boormeel niet in de gang vast, zoals 
de larven van L. navale doen, maar duwen dit met hun spits 
toelopende achterlijf uit de gang naar buiten (figuur 13-14). Het 
‘Frass’ of boormeel hoopt zich aan de buitenkant van de boom 
op, en aangetaste bomen zijn hier dan makkelijk aan te herkennen 
(figuur 15). Overigens kan uittredend boormeel ook nog duiden 
op de aanwezigheid van larven van Platypus cylindrus (Fabricius, 
1793) (Platypodidae). Er zijn nog andere soorten houtboorders 
met uittredend boormeel, maar de hoeveelheid meel is geringer 
en de ingangsgaten kleiner. 

In de larvengangen van L. navale leven ook weer andere 
kevers. De larven van de niet inheemse Dermestoides sanguinicollis 
(Fabricius, 1782) (Cleridae: Korynetinae) leeft als predator in de 
gangen van L. navale waar hij op diens larven jaagt (Kolibáč et al. 
2005). Wat lichaamsvorm betreft lijken de larven van prooi en 
predator ook op elkaar. Palm (1959) wordt geciteerd in Buse et 
al. (2008) waar hij schrijft dat Corticeus fasciatus Fabricius, 1790, 
eveneens (nog) niet inheems, vooral te vinden is op stammen 
waarin L. navale voorkomt.

Discussie

De recente herontdekking van een kever die onlangs op de 
lijst van verdwenen soorten is geplaatst op twee verschil-
lende plekken in ons land lijkt bijzonder maar is niet geheel 
onverwacht, omdat de soort vlakbij de oostgrens van ons land 
de laatste jaren al vaker in de vrije natuur werd gezien. Bij de 

vondst van 2015 in Giethoorn is de herkomst onduidelijk, 
omdat de kevers binnenshuis werden aangetroffen bij het  
verwerken van hout in een nieuw huis. De bij Almen aan- 
getroffen kevers zijn op geen enkele manier te associëren met 
aangesleept bouwmateriaal. Deze kevers zijn aangetroffen in 
eeuwenoude loofbossen.

In de literatuur wordt de soort vooral als schadelijk be-
schouwd. Deze reputatie heeft ze echter vooral te danken aan 
Linnaeus die de soort in aantal op een werf aantrof in scheeps-
timmerhout. Later is de soort mogelijk nog schadelijk geweest 
op werven in Frankrijk, maar het lijkt er sterk op dat de schade 
in het algemeen erg meevalt. Dat de soort via transport van 
(timmer- of bouw)hout verplaatst kan worden, is natuurlijk  
evident: dit gaat op voor veel meer soorten waarvan de larven  
in hout of onder de schors leven en verklaart ook de boven- 
genoemde waarnemingen in Giethoorn. 

Lymexylon navale is dus mogelijk nooit erg schadelijk ge-
weest, maar is dit nu niet meer en wordt tegenwoordig zelfs als 
een bedreigde soort gezien die beschermd zou moeten worden. 
Zo staat ze vermeld op de Zweedse rode lijst (Gardenfors 2000), 
wordt ook in Duitsland sterk bedreigd genoemd (Rauh 1993) en 
ze staat op een Duitse rode lijst (Weichselbaumer 2003). In Oos-
tenrijk wordt de soort een ‘Urwaldrelikt’ genoemd (Zabransky  
1998) en ook Allen (in Everett 2002) noemt de soort een ‘primary-
forest relic’. In Engeland staat de soort op de rode lijst als 
Kwetsbaar (Hyman 1992); op de lijst van 2014 is de status ver-
anderd naar ‘Nationally Scarce’ (Anonymus 2014, Warrington & 
James 2014).

Onze recente exemplaren zijn zowel binnenshuis als in  
de vrije natuur aangetroffen. De meeste mensen zullen dode  
insecten die ze in de vensterbank vinden niet opsturen ter  
determinatie en er zijn ook relatief weinig entomologen die  
raam- en azijnzuurvallen gebruiken. Het is dus goed mogelijk 
dat de soort onderbemonsterd is. Ook Cooter (in Everett 2002) 
schrijft dat het erg lastig is om de eventuele aanwezigheid van 
L. navale vast te stellen. Opvallend is ook dat de meeste meldingen  
vrouwtjes betreffen; we vonden in de literatuur zelfs geen  
enkele expliciete melding van de waarneming of vangst van een 
mannetje. Het lijkt erop dat het allemaal toevallige vondsten  
betreft van één of enkele individuen. Soms zijn exemplaren 
vliegend rond een (dode) eik aangetroffen (Hodge 1999, Nash 
2001), soms eileggend op een eik (Alexander et al. 1999, Weichsel- 
baumer 2003). De soort werd een enkele keer aangetroffen in 
een raamval (Booth, 1999, Ranius & Jansson 2002) en er werd 
zelfs een exemplaar gevangen in een bodemval (Ranius & Jansson 
2002). Salisburry (1999) meldde een vliegend exemplaar dat in 
het hoofdhaar van iemand belandde. In het New Forest werd 
een exemplaar aangetroffen in een spinnenweb (Sutton 2002). 

De situatie is wat dat betreft vergelijkbaar met die voor  
H. dermestoides. Deze soort kan in het voorjaar wel vliegend 
ronde dode bomen worden gezien. Onze eigen waarnemingen 
betreffen steeds vrouwtjes. Deze soort kan echter goed in azijn-
zuurvallen worden gevangen, en daarin komen dan soms ook 
mannetjes. In onze bestanden bevinden zich 1073 exemplaren 
van H. dermestoides uit azijnzuurvallen: 999 vrouwtjes en 74 
mannetjes. Bij de handvangsten gaat het in totaal om 25 exem-
plaren: 24 vrouwtjes en één mannetje.

Volgens Lohse (1979) lijkt het erop dat de L. navale zich in 
Europa uitbreidt en Köhler (2014) schrijft dat de soort in Nor-
drhein-Westfalen duidelijk algemener is geworden, althans in 
de gebieden waar hij onderzoek deed; hij meent dat de soort 
profiteert van de toename van dood hout. Ook in Engeland 
wordt de soort algemener, getuige de verandering van status 
op de rode lijst. Toch kan op basis van onze waarnemingen niet 
zomaar geconcludeerd worden dat de soort algemener wordt of 
haar areaal aan het uitbreiden zou zijn.

15. Boormeel aan de buitenzijde van een beuk, veroorzaakt door vraat 
van larven van Hylecoetus dermestoides. Landgoed De Velhorst, Almen, 
4.viii.2016. Foto: Theodoor Heijerman
15. Frass at outside of beech tree produced by larvae of Hylecoetus 
dermestoides. De Velhorst Almen, 4.viii.2016.
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Willen we deze soort voor Nederland behouden of haar leef-
gebied vergroten, dan zijn oude dode eikenbomen en bomen 
met veel dode takken belangrijk. Dood hout moet niet worden 
afgevoerd en gebruikt als kachelhout, openhaardhout, of ver-
snipperd voor de bijstook in energiecentrales, maar in het bos 
(met rust) gelaten.
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Summary

Lymexylon navale (Coleoptera: Lymexylidae) rediscovered in the Netherlands, with notes 
on its alleged harmfulness
Only two records of Lymexylon navale were previously known from the Netherlands: one 
specimen was collected in 1906 and another in 1922. A few years ago, the species was 
removed from the Dutch species list. However, it was recently rediscovered. In 2015, a 
number of dead individuals were found on a windowsill inside a newly built house in 
Giethoorn (province of Overijssel) and twelve specimens were collected in traps in woods 
near Almen (Gelderland) in 2016 and 2017. Lymexylon navale was described by Linnaeus 
based on specimens that were discovered in 1746 at a dockyard in Sweden causing damage 
to timber. The species was also reported as a pest at dockyards in France, around 1830. Since 
then the species is known as the ship timber beetle, and has a reputation as a harmful 
and destructive beetle that should be destroyed. However, it seems that many authors 
referred only to Linnaeus and have cited each other frequently, thereby maintaining this 
bad reputation of L. navale. This seems unjustified, and L. navale is now even considered 
an indicator species of pristine forests in some countries and a species that needs to be 
protected.
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