Drooghoutboorders

Spinthoutkever in opmars?
Spinthoutkevers zijn drooghoutboorders, zoals de gewone houtwormkever. Toch zijn ze een beetje apart en de indruk bestaat dat we ze vaker tegenkomen dan pakweg twintig jaar geleden. Dat kan verschillende oorzaken hebben, waaronder toenemend transport van hout en
houtproducten over de wereld.
Tekst: Jos Creemers,
Projectleider houtaantasting bij
houtonderzoekinstituut SHR

Begin 2000, een advocatenkantoor in de omgeving van
Breda. De gedupeerde partij, met een door houtworm
aangetaste eiken vloer, zit tegenover de deskundige die
door de rechtbank is aangewezen. Uit een meegenomen
vuilniszak komen wat aangetaste vloerdelen. Ogenblikkelijk luidt de conclusie: dit is helemaal geen aantasting
door de gewone houtwormkever (Anobium punctatum),
maar door een spinthoutkever (Lyctus sp.). Voor deze
rechtszaak een cruciaal verschil. Uit het dossier blijkt
dat drie jaar daarvóór, toen de hele ellende begon, drie
verschillende ongediertebestrijdingsbedrijven allemaal
de aantasting als gewone houtwormkever hebben aangeduid.

Uiterlijk
Toegegeven, het verschijningsbeeld van
de aantasting door spinthoutkevers lijkt op
dat van de gewone houtwormkever, met
ronde uitvlieggaatjes van 1-2 mm, juist in
het spintdeel van het hout. Het boormeel
is echter zo fijn als bloem zonder bolletjes
of pellets, terwijl dat van de gewone houtwormkever duidelijk ietwat toegespitste
excrementdeeltjes bevat. En waar de houtwormkever grijsbruin en enigszins rond is
met de kop teruggetrokken onder het halsschild, is de spinthoutkever roodbruin tot
donkerbruin en langwerpig en bestaat duidelijk uit drie delen. Met de huidige diplomaplicht, de vereiste nascholing en IPM is
er meer aandacht voor een goede ‘diagnose’ en dit zal deels verklaren waarom we
tegenwoordig meer spinthoutkevers tegenkomen. Toch blijkt ook uit de determinaties die bij het KAD zijn uitgevoerd, dat
het aandeel spinthoutkevers ten opzichte
van andere drooghoutboorders langzaam
stijgt. Trendmatig gezien is dat, vergeleken
met 1996, zelfs bijna verdubbeld.
Met spinthoutkevers bedoelen we hier kevers van het geslacht Lyctus (familie Bostrichidae). Binnen dit geslacht zijn er een
kleine dertig soorten die niet gemakkelijk
uit elkaar te houden zijn. Sommige daarvan komen alleen in bepaalde regionen
voor en dat kan een belangrijk punt voor de

Lijnvormige houtboorder
(Lyctus linearis). Foto: Udo
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Aandeel (percentage) spinthoutkevers bij determinaties ten opzichte van andere drooghoutboorders.
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schadeanalyse zijn. De aantasting in eiken
lamelparket voor een nieuwbouwproject
in Spanje bleek bijvoorbeeld veroorzaakt
door Lyctus sinensis. Deze soort komt in
Europa niet voor, maar wel in Azië. Het
parket was door een Nederlandse leverancier geleverd, maar in China geproduceerd
en van daaruit rechtstreeks naar Spanje gebracht. Vanwege de specifieke Lyctus-soort
kon daarmee de Chinese producent als
plaats van infectie worden aangewezen.
Andere Lyctus-soorten zijn langzaamaan
over de hele wereld verspreid geraakt. Tot
die kosmopolieten behoren bijvoorbeeld
de in Europa inheemse lijnvormige houtboorder (Lyctus linearis) en de, voor ons
economisch belangrijkste soort, bruine
spinthoutkever (Lyctus brunneus). De kevers zijn over het algemeen vrij klein (circa
2,5-8 mm, meestal 4-5 mm) en de levenscyclus is kort. Onder gunstige omstandigheden kunnen er twee generaties per jaar
zijn, maar andersom kan het tot wel vier
jaar duren voordat er kevers uit het hout
komen. In onze streken is de levenscyclus
meestal ongeveer een jaar. Dat is korter
dan die van andere drooghoutboorders die
hier voorkomen en dat draagt ook bij aan
een snelle verspreiding.

den aangetast als er maar veel voedsel in het spint zit. In
naaldhout (grenen, vuren, dennen et cetera) vinden we de
spinthoutkever nooit, alleen in loofhout. Uitvliegopeningen in naaldhout zijn wel mogelijk als dit hout bevestigd
is op aangetast loofhout. De kevers knagen zich door de
afdekking naar buiten, zelfs als dat een dubbele gipsplaat
is. Vaker nog dan in massief hout, vinden we aantasting
in plaatmaterialen (triplex). Daarbij komt het regelmatig
voor dat de samenstellende lagen uit verschillende houtsoorten bestaan, waarvan de ene soort wel gevoelig is
voor aantasting en de andere niet. Op die manier kan in
5-laags multiplex bijvoorbeeld alleen de tweede en de
vierde laag worden aangetast.
In dit plaatmateriaal lust de
spinthoutkever maar één
laag. Foto: SHR

Spinthoutkever uitvliegend
uit plaatmateriaal. Foto: SHR

Voorwaarden
De belangrijkste voorwaarde voor aantasting door spinthoutkevers is de aanwezigheid van voedselrijk spinthout. Hoe meer
zetmeel het spint bevat en hoe hoger de
temperatuur is, hoe sneller de ontwikkeling gaat. Die voedselrijkdom is belangrijk
omdat de larven van spinthoutkevers niet
van het hout zelf kunnen eten: zij missen in hun spijsverteringstelsel de enzymen die nodig zijn om de cellulose van
het hout af te breken. Door zich te richten op de ‘snelle energie’ van de inhoud
van de cellen (suikers en zetmeel) blijft
hun ontwikkelingstijd kort. In vers spint
zijn die stoffen in grotere hoeveelheden
aanwezig dan in oud hout omdat ze in de
loop van de tijd denatureren. Een tweede
punt is dat de houtsoort voldoende grote
houtvaten heeft, zoals eiken, essen, robinia en kastanje uit onze streken of zoals
tropische soorten als abachi, limba en
meranti. Dit heeft te maken met de diameter van de legboor voor het afzetten
van de eitjes. Toch kan ook esdoornhout
(met juist kleine houtvaten) wel eens wor-

Wat vocht in het hout betreft is de spinthoutkever een
echte drooghoutboorder. In zeer vers hout kan hij zich
pas goed ontwikkelen als het houtvochtgehalte tot minder dan 32% is gedaald. Zijn voorkeur gaat uit naar houtvochtgehalten tussen 10 en 20%, zoals we die binnenshuis veel hebben. Als ondergrens wordt 7% genoemd, en
dat is toch wel erg droog hout.

Verspreiding
Hoewel spinthoutkevers ook redelijk goed kunnen vliegen, wordt de aantasting vooral verspreid via verplaatsing van reeds aangetast hout. De kevers blijven namelijk
meestal in de buurt van het stuk hout waar ze uit zijn
gekropen omdat ze ‘weten’ dat dat goede uitgangspunten
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biedt voor hun ontwikkeling. Zo wordt het spintgedeelte
van een eiken vloerplank langzaam helemaal tot poeder
verwerkt, terwijl aan de buitenkant een papierdun laagje
overblijft. Niet voor niets worden deze kevers in het Engels powderpost beetles genoemd: van het hout blijft alleen poeder over.
In opslagplaatsen van hout en plaatmaterialen, waar sommige partijen wellicht een aantal jaren blijven liggen, kan
dat tot grote problemen leiden. Niet alleen verliest die bewuste partij zijn waarde, ook worden van daaruit andere
partijen geïnfecteerd, die vervolgens naar de klant gaan
zonder dat de besmetting al zichtbaar is. Die klant staat
ongeveer een jaar later weer op de stoep, maar niet voor
een volgende order. Leveranciers van plaatmaterialen
zeggen vaak dat in het geleverde materiaal geen (spint
hout)kevers kunnen hebben gezeten omdat de platen bij
de productie onder hoge druk en temperatuur met lijm
geperst zijn. Dit kunnen de insecten die er op dat moment in zitten niet overleven. Op zich klopt dat, maar
wat ze vergeten, is dat dit proces geen enkele preventieve werking heeft. Gedurende elke fase ná de productie
in Zuid-Amerika of Zuidoost-Azië kan (nieuwe) besmetting plaatsvinden: tijdens opslag bij de productie, transport naar houthandel of bouwmaterialenhandel, opslag
aldaar, transport naar gebruiker (bijvoorbeeld aannemer)
en de opslag bij de gebruiker. Onze indruk is dat die weg
van verspreiding onvoldoende serieus wordt genomen.
Onlangs is voor het eerst in samenspraak met een houtEssen met uitgeworpen
boormeel in opslag.
Foto: SHR

handel een plan opgezet om eventuele
aantasting door spinthoutkevers zo snel
mogelijk te ontdekken en maatregelen te
nemen om verspreiding tegen te gaan. Bij
deze houthandel bleek de noodzaak voor
maatregelen vooral gegroeid te zijn door
een toegenomen aandeel aan eikenhout.
Eiken wordt de laatste jaren als houtsoort
populairder. Door de grotere vraag wordt
het relatief vaker mét spint verkocht en dat
blijft toch een risicofactor.

Opmars
Hoewel de spinthoutkever als drooghoutboorder tegenwoordig beter herkend
wordt, kan dat niet de enige reden zijn voor
de gesignaleerde toename van gevallen.
Gecombineerd met de relatief korte levenscyclus en de snellere ontwikkeling in vers,
jong hout, is het langdurig en zonder controles bij elkaar brengen van partijen hout
en plaatmaterialen in opslag naar onze
mening een belangrijke oorzaak voor zijn
opmars. Bij de genoemde houthandel is de
eerste partij inmiddels apart gezet. Daaruit
blijkt dat met een beetje meer aandacht
problemen ook te voorkómen zijn en dat is
iets wat plaagdierbeheersers tegenwoordig
met de paplepel ingegoten krijgen.

Summary
It is our distinct impression that pow
derpost beetles (genus: Lyctus) are
gaining ground in the Netherlands. The
share of identifications done by KAD
Wageningen concerning these beetles
has increased considerably over the
last twenty years. This may partly be
attributed to more accurate diagnoses
nowadays; as the infestation by Lyctus
superficially resembles that of Anobium the two species are sometimes
confused. Powderpost beetles have a
specific preference for hardwoods con
taining sapwood that is rich in starch.
The resulting short life cycle (about one
year) enables the infestation to spread
quite rapidly through warehouses of
wood and board materials, and from
there to private homes. We are con
vinced that a little more attention from
timber traders and professional users
would help to prevent this spread.
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