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Les 1: Wat zijn bodemdiertjes?

Antwoorden:

Antwoorden

Bodemdiertjes onderzoeken

1. Wat je weet, weet je, dus alle antwoorden zijn goed!

2. Bodemdiertjes leven in de grond, op de grond, in struiken, 
onder bladeren, onder schors, onder stenen, onder takken…

3. Bodemdiertjes eten dood plantenmateriaal zoals dode 
bladeren, takjes, schors, stengels. Ook eten ze dode diertjes, 
zoals vogels en kleinere dieren zoals andere bodemdiertjes. 

 Er zijn ook rovers onder de bodemdiertjes. Duizendpoten en 
roofmijten eten andere bodemdiertjes, dood én levend!

Les 2: Waar leven bodemdiertjes?

Antwoorden:

1. Bodemdiertjes leven in de grond, op de grond, in struiken, 
onder bladeren, onder schors, onder stenen, onder takken…

2. Onder schors kan een pissebed zich verstoppen voor vogels. 
Het is daar lekker vochtig, zodat hij niet uitdroogt. 

3. Vogels.

4. Egels, mollen, muizen, hagedissen, spinnen, kevers en 
duizendpoten eten allemaal pissebedden. Ze hebben dus veel 
natuurlijke vijanden!
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Meer over pissebedden
verrijking

pissebed
pad

dood blaadje ooievaar

1. (0:39 in de video) Pissebedden zijn schaaldieren en hebben een pantser. 
Dat betekent dat hun skelet aan de buitenkant van hun lichaam zit. Google 
maar eens op “Exoskelet” 

2. Pissebedden zorgen dat ze op een vochtige plek blijven. Ze kunnen water 
opzuigen via twee uitsteeksels op het achterlijf, uropoden genaamd). Als ze 
te veel water hebben opgezogen, drukken ze de uropoden op de droge 
grond en verlaat het water hun lichaam via capillaire werking (zie proefjes).

3.
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Les 3: Wat doen bodemdiertjes?

Opdracht 2 (bovenbouw): De weg van de voedingsstoffen...

Werkboekje 

Bodemdiertjes onderzoeken

Hoe komen de voedingsstoffen van dode blaadjes naar de planten? 
Schrijf de volgende woorden in de ballonnetjes:

bodemdiertje 

dood blaadje

plant 

kleine stukjes blad

schimmels en 
bacteriën

water met 
voedingsstoffen



1. Andere kringlopen zijn: waterkringloop op aarde, recycling van papier of 
plastic, voortplanting van mens of dier, omloop van geld, ….

2. Vraag 2. Als er geen bodemdiertjes meer waren, zou de grond niet meer 
geschikt zijn voor planten om op te groeien. De planten zouden 
doodgaan en dus al het leven op aarde.

3. Hieronder zie je een voorbeeld van een voedselweb. Je kunt er heel veel 
bedenken! Ook in de zee zijn bijvoorbeeld voedselwebben!! 
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Voedselkringloop verrijking
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regenworm

dood 
blaadje van 
een eik

pissebed

merel

torenvalk

Eik

sterft

koolmees

schimmel

poept

voedingsstoffen 

in water
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                Verrijkingsvragen en -opdrachten

Vraag 1.  Door dood plantenmateriaal (blaadjes en takjes) op te eten en weer 
uit te poepen helpen bodemdiertjes de planten. De poep wordt nu door 
schimmels en bacteriën nóg kleiner gemaakt. De voedingsstoffen lossen nu 
makkelijk op in water. De planten nemen dit water op met hun wortels en 
halen zo hun voeding uit de bodem.

Vraag 2.  Het is geen poep! Dat is vuil dat op de slak terecht gekomen is. Door 
de bewegingen van de slak en extra eigen slijm klontert het samen en valt het 
uiteindelijk van hem of. Hij doucht zich als het ware met zijn eigen slijm!

Vraag 3.  Je moet dus weten hoeveel vierkante meter je schoolplein is! Dat 
getal x 400 is het antwoord. Succes!

Antwoorden eindopdrachten

1. Bodemdiertjes leven in de bodem en/of in de strooisellaag (dode bladeren) op de 
bodem.

2. pissenbedden, mollen, mieren, spinachtigen, kevers, naaktslakken, huisjesslakken, 
regenwormen, duizendpoten en miljoenpoten. Zit je antwoord er tussen? 

3. Bodemdiertjes maken de bodem gezond, zodat planten hier goed kunnen groeien. Ze 
maken de bodem luchtig. Ook  breken ze dood plantenmateriaal af - ze maken er hele 
kleine stukjes van. Nu kan het als voedsel (eten) dienen voor planten (kan het 
opgenomen worden door de wortels.)

4. In de bodem vinden ze voedsel. Bodemdiertjes eten dood plantenmateriaal, 
zoals afgevallen bladeren, afgestorven planten en vruchten (denk aan eikels, 
beukennootjes, kastanjes en hun omhulsels.

In de bodem is het lekker vochtig. Ook als ze even geen honger hebben, blijven 
deze diertjes uit de zon en op donkere vochtige plekken. Hun lichaam kan 
namelijk niet tegen droge warme lucht. Ze raken dan hun lichaamsvocht kwijt 
en drogen uit! 

Veiligheid. Andere dieren, zoals vogels, kikkers en egels lusten wel een lekker 
hapje bodemdier. Ze verstoppen zich daarom goed onder de bladeren, takken 
en los schors van boomstammen.

Herhalingsvragen
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Antwoordenblad - Het pissebeddenonderzoek

Practicum vochtig droog:

Benodigdheden :
● bakje met deksel of steile randen
● keukenpapier en schaar
● twee steentjes
● 10 pissebedden
● water
● timer of stopwatch

Uitvoering:

Knip het keukenpapier in 2 delen die precies in het bakje passen. Maak  
één deel vochtig en hou het andere deel droog. Zorg dat de papiertjes 
elkaar niet raken.Leg twee steentjes op het papier zodat ze netjes blijven 
liggen.

Schrijf  (in een tabel) elke 30 seconden op hoeveel pissebedden er aan 
beide zijden zijn.

Gebruik de vragen in de Mindmap om alvast na te denken over je onderzoek: 
wat weet je al 

Onderzoeksvraag:  Hebben pissebedden voorkeur voor vochtig of voor droog?

Hypothese: Pissebedden hebben een voorkeur voor vochtige plekken.

Proefopzet:

Hieronder zie je een proefopzet om de diertjes te laten kiezen tussen 
vochtig en droog.

Als je de pissebedden in het bakje hebt gedaan, wacht dan 2 minuten voor 
je begint met de metingen. De dieren moeten even wennen aan hun 
nieuwe omgeving en zullen eerst “gewoon maar wat rondlopen”.
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Antwoordenblad - Het pissebeddenonderzoek

Droog/Vochtig aantal pissebedden

tijd (min.sec) droog vochtig

0.00 5 5

0.30 6 4

1.00 4 6

….4.30 1 9

5:00 0 10

Resultaten
Tip: maak gebruik van een tabel en tel elke 30 seconden waar de 
pissebedden zitten. Houdt voor 5 minuten de resultaten bij.

conclusie
Naar verwachting gaan meer pissebedden op het vochtige keukenpapier 
zitten en hebben ze voorkeur voor een donkere omgeving. 

a
a

n
ta

l p
is

se
b

ed
d

en
 o

p
 v

oc
h

ti
g

 d
ee

l

1

5

10

0.30         1.00         1.30        ……………………     4.30           5.00. tijd


