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Tekst: Claudia van Bruggen

 

In Nederland komen zo’n 60 soor-

ten lieveheersbeestjes voor. Hun 

kenmerkende uiterlijk danken ze 

aan de bolle dekschilden die vaak 

fel gekleurd zijn en stippen of vlek-

ken dragen. Die dekschilden zijn 

eigenlijk het voorste vleugelpaar. 

Het achterste vleugelpaar – waar-

mee ze goed kunnen vliegen – zit 

in rust netjes opgevouwen onder de 

dekschilden. Een van de bekendste 

is ongetwijfeld het tweestippelige 

lieveheersbeestje (Adalia bipunc-

tata), dat meestal eenvoudig te 

herkennen is aan de rode dekschil-

den met twee zwarte stippen. Een 

andere algemene soort is het iets 

grotere zevenstippelige lieveheers-

beestje (Coccinella septempunctata). 

Het 22-stippelige lieveheersbeestje 

(Psyllobora vigintiduopunctata) is 

geel met zwarte stippen Een aan-

tal, meestal wat kleinere, donkere 

soorten heeft helemaal geen vlek-

ken of stippen. Ook komen er ver-

schillende kleurvarianten voor. Het 

tweestippelige lieveheersbeestje 

bijvoorbeeld, komt voor als ‘rood 

met zwarte stippen’ variant maar 

ook wel zwart met vier rode vlekjes. 

Door de zwarte kleur kunnen zij 

beter warmte opnemen en doen ze 

het vaak net iets beter onder koele 

omstandigheden. 

Voedsel

De meeste Nederlandse soorten le-

ven vooral van bladluis, zoals het 

De stippenbrigade tegen 
bladluis

Het lieveheersbeestje is vertederend, kinderen 
zijn er dol op. Volwassenen trouwens ook, vaak 
is het de enige kever die ze kennen. In de tuin 
zijn lieveheersbeestjes vaak te vinden tussen het 
blad en ’s zomers in de zon. Dat ze bladluizen 
eten is algemeen bekend maar wie weet dat er 
ook soorten zijn die meeldauw eten?
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tweestippelige- en zevenstippelige 

lieveheersbeestje. Ze zijn meestal 

niet erg kieskeurig wat betreft de 

soort bladluis, maar er zijn wel 

verschillen per soort. Sommige 

hebben een voorkeur voor bomen, 

terwijl andere vooral in kruidach-

tige planten voorkomen. Het vier-

vleklieveheersbeestje (Exochomus 

quadripustulatus) leeft vooral van 

dopluizen en wollige dopluizen en 

laat zich ook wel in tuinen zien. Het 

lijkt erg op de donkere vorm van 

het tweestippelige lieveheersbeestje, 

maar is wat ronder van vorm. An-

dere lieveheersbeestjes eten planten 

of schimmels. Zo kun je in vochtige 

zomers vaak het 22-stippelig lieve-

heersbeestje tegenkomen op blade-

ren met een poederachtig wit laagje. 

Dit is meeldauw, een schimmel die 

de bladeren aantast en waarvan de 

kevers eten. Een andere soort leeft 

vrijwel uitsluitend van de blaadjes 

van de heggerank. Dit is het heg-

geranklieveheersbeestje (Henose-

pilachna argus), zowel in Vlaande-

ren als in Nederland een zeldzame 

soort.

Vijanden
Lieveheersbeestjes hebben ook vij-

anden. Tegen vogels kunnen ze zich 

vaak beschermen door het zoge-

naamde ‘reflexbloeden’. Bij aanra-

king scheiden ze via de poten een 

oranjegele bitter smakende vloeistof 

af die vijanden moet afweren. De 

felle kleur van de dekschilden dient 

als waarschuwing: we smaken erg 

vies. 

Er is ook een sluipwesp (Dinocam-

pus coccinellae) die het op lieve-

heersbeestjes gemunt heeft. Deze 

legt meestal één eitje in de buik van 

een volwassen vrouwtje. De larve 

van de sluipwesp leeft daar van vet-

weefsel en van de voortplantings-

organen. De volgroeide larve kruipt 

naar buiten en verpopt in een cocon 

onder het verdoofde lieveheers-

beestje. Regelmatig weten lieve-

heersbeestjes deze ongenode gast te 

overleven.

Bij het eten van luizen worden lieve-

heersbeestjes vaak gehinderd door 

mieren. Mieren beschermen hun 

bladluiskolonies tegen vijanden om-

dat ze eten van de honingdauw die 

de luizen afscheiden. De bladluis-

etende lieveheersbeestjes worden als 

concurrent gezien.

Levenscyclus
Lieveheersbeestjes doorlopen tij-

dens hun ontwikkeling zeven sta-

dia: ei, vier larvenstadia, pop en de 

volwassen kever. De felgele, lang-

werpige eitjes van het tweestippelige 

lieveheersbeestje worden meestal in 

groepjes van 10-30 gelegd. Vaak zit-

ten ze op de onderkant van bladeren 

en in de buurt van bladluizen. Na 

ruim een week komen daar kleine, 

langwerpige larven uit die vrijwel 

direct op zoek gaan naar voedsel. 

Net als alle insecten hebben ze een 

uitwendig skelet. Als ze flink gege-

ten hebben passen ze dus niet meer 

in hun ‘jasje’. Daarom vervellen ze 

drie maal tijdens hun larvale ont-

wikkeling. Na zo’n drie weken zet-

ten de volgroeide larven zich vast 

met een zuignap aan het eind van 

het lijf en ontstaat er een pop. Na 

een kleine twee weken kruipt het 

volwassen lieveheersbeestje daaruit. 

Op dat moment zijn de dekschilden 

Links: eitjes tussen het toekomstige voedsel.

(Foto: Claudia van Bruggen); onder: larve en pop. 

(Foto: Entocare CV)
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nog week en kleurloos. In de uren 

daarna worden ze harder en krijgen 

ze hun kenmerkende kleur en te-

kening. De totale ontwikkeling van 

het tweestippelige lieveheersbeestje 

van ei tot kever duurt ongeveer zes 

weken, maar dat is sterk afhankelijk 

van de temperatuur, ze ontwikke-

len zich sneller als het warmer is. 

Zolang de omstandigheden gunstig 

zijn zullen de nieuwe, volwassen ke-

vers weer eitjes leggen. Zo ontstaan 

er meerdere generaties per jaar. Er 

zijn echter ook soorten die altijd 

maar één generatie per jaar hebben, 

zoals het viervleklieveheersbeestje. 

Vanaf het eind van de zomer gaan 

steeds meer net ‘ontpopte’ kevers 

in winterrust. Ze leggen dan geen 

eitjes meer en zoeken een gunstige 

plek op om te overwinteren: be-

schutte plekjes in de tuin, tussen 

blad, in de strooisellaag of in spe-

ciaal daarvoor aangeboden ‘over-

winteringshuisjes’. Vaak overwin-

teren ze in groepen. In het voorjaar 

worden ze actief en leggen weer 

eitjes. Individuen die overwinteren 

kunnen wel een jaar oud worden. 

Lieveheersbeestjes die zich in het-

zelfde jaar nog voortplanten worden 

meestal niet ouder dan een maand 

of drie.

In de tuin
Vaak komen lieveheersbeestjes 

spontaan op tuinplanten, struiken 

of bomen met bladluis af. Hoe snel 

dat gebeurt hangt onder andere af 

van de grootte van de tuin, de va-

riatie aan planten en van wat de 

directe omgeving biedt. Zijn er in 

een bladluiskolonie al larven aan 

het eten dan weet je dat er aan de 

bestrijding gewerkt wordt. Helaas 

heeft de plant dan meestal al het 

nodige te lijden gehad. Om schade 

te beperken kan het zinvol zijn om 

tijdig lieveheersbeestjeslarven in 

te zetten en niet te wachten tot ze 

uit zichzelf de aangetaste plant of 

boom gevonden hebben. Daarvoor 

zijn zowel volwassen tweestippelige 

lieveheersbeestjes als hun larven 

verkrijgbaar. Die laatsten hebben 

als voordeel dat ze niet weg kun-

nen vliegen, maar hun actieradius 

is natuurlijk wel kleiner. In een 

natuurlijke tuin zal het zelden no-

dig zijn om lieveheersbeestjes uit 

te zetten. Daar hebben bladluisge-

voelige planten meestal al het veld 

geruimd omdat ze de concurrentie-

slag met sterkere soorten verloren. 

Veel nectar-etende insecten zijn te 

lokken door bloemrijke planten in 

de tuin te zetten. Bij bladluisetende 

lieveheersbeestjes is dat wat lasti-

ger: ze komen toch vooral op blad-

luis af. Daarbij kunnen ze wel een 

voorkeur hebben voor loofbomen, 

naaldbomen of juist kruidachtige 

planten. Je kunt de tuin natuurlijk 

wel aantrekkelijker maken voor 

lieveheersbeestjes en tal van andere 

kleine diertjes door te zorgen voor 

overwinteringsgelegenheid. Een 

goede strooisellaag met dood blad 

en stevige stengels van afgestorven 

planten zijn heel geschikt. Er is zelfs 

een speciaal huisje voor lieveheers-

beestjes te koop.

Claudia van Bruggen heeft een web-

winkel waar ze diverse soorten na-

tuurlijke vijanden verkoopt. Tevens 

verkoopt ze allerlei producten die bij-

dragen aan een natuurrijke tuin.

(www.roodmetzwartestippen.nl) 

Tweestippelig lieveheersbeestje. (Foto: Machteld Klees)

Dit lieveheersbeestje maakt gebruik van de schuil-

gelegenheid die een opengesprongen lupinepeul biedt. 

(Foto: Claudia van Bruggen)


