
 
 

 

 
 

 
Huiskrekel

  
 

 
 
Uiterlijk en kenmerken 

Het lichaam van de huiskrekel is cilindervormig, geel tot grijsbruin van kleur met een 
bruinzwarte tekening op kop en borststuk. Ze zijn gevleugeld en hebben een lengte van 
17 tot 20 mm, exclusief de lange antennen. Het wijfje is doorgaans iets kleiner dan het 
mannetje, maar bezit wel een 11-15 mm lange legboor. Met hun goed ontwikkelde 
achterpoten kunnen ze sprongen maken tot 20 cm ver en 8 cm hoog. 
 

Ontwikkeling en leefwijze 
Krekels ondergaan een onvolledige gedaanteverwisseling. Dit wil zeggen dat de 
ontwikkeling 3 stadia kent: ei–nimf–adult. De jonge nimfen zien er bij geboorte bijna 
hetzelfde uit als de volwassen huiskrekels; ze zijn echter kleiner en missen nog hun 
vleugels. 
 
Het zijn alleseters, met een voorkeur voor zacht plantaardig en dierlijk voedsel. Zoals 
fruit, groenten, brood, vlees, etensresten, maar ook insecten (inclusief kannibalisme) en 
uitscheidingen van mens en dier. Ze kunnen 10-20 dagen overleven zonder voedsel. 

 
Schuilplaatsen  
Het zijn lichtschuwe insecten. Overdag verbergen zij zich op donkere, warme plaatsen. 
Onder meer achter verwarmingsbuizen, radiatoren en ovens, in kieren, naden, 
doorvoeropeningen van leidingen, achter betimmeringen of boven plafonds. Als het 
donker is gaan zij op zoek naar voedsel, waarbij ze zich snel verplaatsen. 
 

Mogelijke risico’s, schade of hinder 
Geluidsoverlast 
 

Sporen 
• Uitwerpselen 
• Knaagsporen aan onder meer aangevreten granen verpakkingsmaterialen, pallets 

en houten aftimmering.  

Latijns: Acheta domesticus L. 
Familie: Orthoptera (sprinkhanen en krekels) 
Orde:    Rechtvleugeligen 
Status:  Kwetsbaar 
 



 
 

Wering 
Alleen daar waar het milieu voor de dieren geschikt is (schuilplaatsen, voedsel en 
temperatuur) kan overlast van huiskrekels ontstaan. De temperatuur is vaak moeilijk te 
beïnvloeden, maar probeer huiskrekels zoveel mogelijk schuilplaatsen en voedsel te 
ontnemen en verhinder het binnendringen van gebouwen. Sluit etenswaren ’s avonds 
goed af en/of berg ze weg in de koelkast. Bewaar levensmiddelen in goed afgesloten 
voorraadbussen. Gooi etensresten en keukenafval in goed afgesloten afvalbakken en zet 
die bij voorkeur ‘s nachts buiten. Om de huiskrekels zo weinig mogelijk schuilplaatsen en 
doorgangen te bieden, dient men gaten en kieren in muren te dichten; ook de ruimten 
rondom afvoer- en verwarmingsbuizen. Voorzie ventilatieopeningen van horrengaas. 
 
Advies: goede hygiëne moet altijd op de 1e plaats staan en voorkom voedselaanbod. 
Bestrijding noodzakelijk! 


