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Een boek over mij? 
Het moet niet gekker worden! 



 1. Kevers 

Kevers vormen de grootste groep binnen de insecten. 
Er zijn wel 370 duizend keversoorten met een naam. 
Bijna dagelijks wordt ergens in de wereld een nieuwe 
keversoort ontdekt. 
Er zijn geleerden die denken dat er misschien wel 850 duizend 
soorten bestaan. 
Binnen al die soorten zijn de kevers weer onderverdeeld in 
verschillende families. Er zijn in totaal 211 keverfamilies.  
Zo’n bekende familie zijn de lieveheersbeestjes.  
Er bestaan 5.000 verschillende soorten lieveheersbeestjes in 
de wereld. Daarvan komen er 60 soorten in Nederland voor. 
Kevers komen in de hele wereld op het land, maar ook in het 
water voor. Alleen in de koudste streken, zoals de pool-
gebieden zijn geen kevers te vinden. 
In dit boek krijg je antwoorden op vragen als: 
 Hoe herken je een insect? 
 Hoe herken je een kever? 
 Hoe ziet het leven van een kever eruit? 
 Welke keversoorten komen veel in Nederland voor? 
 Wat zijn bijzondere kevers in de wereld? 



  Je noemt een dier een insect als dit dier uit 
de volgende drie delen bestaat: 
1. Een kop met ogen, kaakdelen en voel-

sprieten of antennes (A). 
2. Een borststuk waaraan 6 poten (B) en 

soms vleugels aan vastzitten. 
3. Een achterlijf met een soort maag. 

Door dit deel ademen insecten ook. 
Insecten hebben een harde huid. Het is 
hun geraamte. Het zit aan de buitenkant 

en niet, zoals bij 
zoogdieren aan de 

Kevers zijn insecten. Er zijn ongeveer een miljoen 
insecten met een naam. Insecten zijn verdeeld in 
soorten. Bekende soorten zijn de bijen (I). Er zijn 
wel 20.000 soorten bijen. Mieren (II) zijn ook 
insecten. Er bestaan zo’n 12.000 mierensoorten.  
Vlinders (III) is een andere groep insecten. 
Wereldwijd vind je 160 duizend soorten. 

 
2. De bouw van insecten en kevers 
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 Insecten worden pas een kever als je iets beter 
naar ze kijkt. Daarvoor moet het lieveheers-
beestje even vliegen. 
1. Kevers hebben een dekschild (4). Het is een 

hard pantser. Het zijn vroeger voorvleugels 
geweest. Die zijn hard geworden. De kever 
gebruikt ze niet meer om te vliegen. 

2. Onder het dekschild kunnen wel echte 
vleugels (5) zitten. Er zijn ook soorten waar de 
twee dekschilden tot één schild aan elkaar 
gegroeid zijn. Een voorbeeld is  de 
tuinloopkever (II), die niet meer kan 

Kevers zijn ook een insecten. Kijk maar naar 
het lieveheersbeestje (I). Kop (1) met antennes 
(A), borststuk (2), zes poten (B) en een achterijf  
(3). Klopt, maar wat maakt dit insect een kever? 
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 3. Van ei tot kever 

 

We volgen het leven van een lieveheersbeestje. Eén van de vele duizenden 
keversoorten. Alle kevers leggen eitjes. Uit die eitjes komen larven.  
De larven worden een pop en uit de pop komt pas de echte kever. 

 
 

 

De kever laat de 
eitjes achter (3). 
Na 2 tot 10 dagen 
komen de eitjes uit.  

Het mannetje en het vrouwtje 
paren in het voorjaar (1).  
Het is dan zonnig en warm. 
Een tijdje na het paren legt het 
vrouwtje 10 tot 50 eitjes op 
het blad van een plant (2). 

De larve is volgroeid. 
Hij zoekt een plek om te vervellen tot pop. 
De huid barst open. De pop verschijnt (6).  
Na ongeveer een week komt uit de pop een 
lieveheersbeestje (7). 
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Uit de eitjes kruipen 
larven (4). Ze eten 
eerst de resten van het 
eitje op. Daarna gaan 
ze op zoek naar kleine 
diertjes, zoals blad-
luizen (5). De larven 
groeien en vervellen. 
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 4. Kevers in Nederland 

 Het vliegend hert is een zeldzame kever in Nederland. Het mannetje 
dankt zijn naam aan “het hertengewei” op zijn kop.  Dit gewei zijn de 
enorme kaken van het mannetje. De kaken zijn ongevaarlijk. 
Het dier leeft in bossen. Deze kever is actief als het gaat schemeren. 
De kever eet plantensappen van de eik en de beuk. De eitjes 
worden gelegd in vooral zieke bomen. De larven (1) leven 
onder de grond van het hout van zieke bomen.  

 

 De meikever herken je snel aan de antennes.  
Ze hebben de vorm van een oranje waaier.  
Het is de neus van de kever. Hij speurt ermee naar 
eten en vrouwtjes. 
De larven (2) van meikevers kunnen veel schade 
toebrengen aan tuinen en grasvelden. Ze eten de 
wortels van planten. 
Volwassen kevers eten bladeren van vooral eiken en 
beuken. 
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 Het schrijvertje is een kleine waterkever van minder dan 
één centimeter groot. Ze komen volop voor in het 
stilstaand water van sloten en meren. De middelste en 
achterste poten gebruikt deze kever als roeispanen.  
Het schrijvertje is vooral een prima zwemmer op het water. 
Bij gevaar duikt het diertje onder en neemt een luchtbel mee om te 
kunnen ademen. Deze kever en de larven (1) leven van kleine 
waterdiertjes, zoals insecten en kikkervisjes.  

 De geelgerande watertor  is een waterroofkever. 
 De kever is ruim 3 centimeter groot. Het dier is goed 

te herkennen aan de gele randen langs het dekschild. 
Deze watertor jaagt op kleine vissen, jonge kikkers,  
larven en salamanders. Het dier is een goede 
zwemmer en duiker.  
Deze waterkever kan vliegen, maar doet dit zelden. 
Ook de larven (2) van de geelgerande watertor zijn 
echte roofdieren. 
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 5. Bijzondere kevers 

 

 

De Herculeskever is de grootste en sterkste kever in de wereld.  
Het dier kan 17 centimeter groot worden. Hij past op 
de hand van een volwassen man. Deze krachtpatser 
kan 85 keer zijn eigen gewicht dragen. Het betekent 
dat dit dier een gewicht van 8 kilo kan dragen.  
Deze kever woont in het regenwoud in Zuid-Amerika. 

De haarvleugelkever is de kleinste kever. Ze zijn 1 tot 4 millimeter groot. 
Hiernaast zie je de kever onder het vergrootglas. 

 Kevers zijn er in de meest bijzondere 
kleuren. Je vindt ze meestal in tropische 
regenwouden. Vooral prachtkevers zijn 
de meest kleurrijke kevers. 

 



 Kniptorren zijn een aparte keverfamilie. Er zijn wel 
90 soorten kniptorren. Deze kevers verdedigen zich 
op een bijzondere manier. 
De kever ligt plat op zijn rug. Nu  buigt  het dier zijn 
kop-borststuk naar voren (A). 
Met een hard klikgeluid vliegt de kever een paar 
centimeter door de lucht. Het dier maakt een salto 
en komt daarna op zijn pootjes terecht. 
De vijand schrikt zich een hoedje.  
In die tijd kan de kever ontsnappen. 

 

 Vuurvliegjes of glimwormen zijn 
geen vliegen of wormen, maar 
kevers.  
Er bestaan wel 2000 soorten. 
Alleen de mannetjes vliegen.  
Bij mannetjes (1) en vrouwtjes 
(2) zit in het achterlijf een stof 
die licht geeft. Vrouwtjes lokken 
met dit licht mannetjes die een 
lichtsignaal teruggeven. 
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 6. Keverweetjes 

De mestkever leeft van de mest van 
dieren die planten eten. De vrouwtjes 
leggen ook een eitje  in een mestbal  (1)
die ze naar hun nest rollen. Uit het eitje 
komt de larve. Die larve begint van 
binnenuit de mestbal op te eten (2).  
De larve verpopt zich ook in de mestbal. 
De oude Egyptenaren zagen de mest-
kever als een heilig dier.  
Ze dachten dat er uit die mestbal zo-
maar een kever kwam uit het niets. 
De mestkever hoorde bij de god 
Chepri (3). Dat was de god van de 
opgaande zon. De ronde vorm van de 
mestbal leek op de zon. De mestkever 
liet als het ware de zon opkomen.  

Het hoofd van deze 
god had de vorm van 
een mestkever. 
 

 

  De mestkever stond ook afgebeeld  
op de juwelen van Egyptenaren.  
Die juwelen lagen op het lichaam van 
iemand die overleden was.  
Ze moesten de dode  
in het dodenrijk  
beschermen. 
Zo’n juweel noem je 
een amulet (4). 
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Eet smakelijk! 



 Schade 
Sommige keversoorten zorgen voor 
schade aan bomen  en planten.  
Veel kevers zijn bladrollers (1).  
Ze snijden het blad in en rollen het 
daarna op. In het opgerolde blad leggen 
ze een ei. De coloradokever (2) legt 
eitjes op aardappelplanten. De larven 
(3) gaan daarna het blad opeten. Dat 
levert veel schade op aan de 
aardappelen.  
Sommige soorten lieveheersbeestjes 
eten schimmels (4) op planten.  
Zo komen de ziekmakende schimmels 
op andere planten terecht. 
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 Nuttig  
Gelukkig zijn er ook soorten lieve-
heersbeestjes die nuttig zijn.  
Zij eten bladluizen (5).  
Deze bladluizen zuigen sap uit de 
plant op. Dat sap is nodig om de 
plant te laten groeien. 
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 De bonte knaagkever is een kever die in allerlei houtsoorten leeft.  
De larven maken tunnels in het hout. De volwassen 
mannetjeskevers lokken vrouwtje de tunnels in. Ze bonken met hun 
kop en schild tegen de binnenkant van de tunnel. 
Vroeger geloofde men dat je dood zou gaan als je dat geklop hoorde. 
Daarom wordt deze kever ook wel doodskloppertje genoemd. 

 Vijanden 
Er zijn heel veel kevers.  
Dat betekent ook dat er veel dieren 
kevers eten. Kikkers, hagedissen, 
vogels, spinnen, sluipwespen en 
spitsmuizen eten allemaal kevers. 

 Wapen 
 Bombardeerkevers zijn een grote 
groep kevers met wel 500 soorten. 
Deze kevers spuiten bij gevaar een 
heet en schadelijk goedje uit hun 
achterwerk. In het achterlijf zit 
een kamer (1) waarin 2 stoffen 
samen ontploffen.  
Met een plofje beschiet de kever 

zijn vijand. 
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 7. Filmpje 

Het klokhuis: Kevers 

Klik hier 

http://

www.schooltv.nl/

video/het-klokhuis-

http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-kevers/
http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-kevers/
http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-kevers/






 Bronnen 

http://easyscienceforkids.com/all-about-beetles/ 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kevers 



 Colofon en voorwaarden 
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