
In de bodem 



Inhoud 

1. In de bodem 3 

 2. De regenworm 4 

3. De mestkever 6 

4. De compostduizendpoot 7 

5. De emelt 8 

6. Schimmels 9 

7. De springstaart 11 

8. De mol 12 

9. Filmpje 14 

 Pluskaarten A en B 15 

 Bronnen en foto’s 17 

 Colofon en voorwaarden 18 



1. In de bodem 

Onder je voeten is meer leven dan je denkt. 
Onder de grond is van alles te vinden.  
Het is er één en al gewriemel. 
De dieren die er leven zorgen voor een gezonde bodem. 
Andere dieren houden de grond luchtig, zodat regen-
water goed de grond in kan zakken. 
Je leest er in dit boek meer over. 
Je leest over wormen, mestkevers, duizendpoten, mollen 
schimmels en springstaarten. 
 

HOOR IK EEN MOL? 



Gezond 
Zitten er veel regenwormen in de bodem van de 
tuin? (1) 
Dat betekent dat de bodem gezond is.  
Regenwormen houden de tuin ook gezond.  
Door hun gegraaf  in de bodem blijft de grond 
luchtig. Zo kan regenwater goed wegzakken. 
Ook zorgen de regenwormen voor mest. Ze eten 
plantenafval, zoals blad. Na het verteren van het 
eten, is hun poep prima mest in de bodem. 

2. De regenworm 

Boven de grond 
Regenworm voelen zich het best thuis 
onder de grond. Toch komen ze soms 
boven de grond. Als ze de grond voelen 
trillen, gaan regenwormen naar boven. 
Sommige vogels trappelen op de bodem. 
Ze wachten nu op de komst van de worm. 
Bij heel veel regen komen regenwormen 
ook boven de grond (2). Hun gangen 
onder de grond lopen vol met water. 
Als regenwormen paren (3), gebeurt dat 
ook boven de grond. 
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Man en vrouw 
Bij een regenworm kun je niet zeggen of  het een 
mannetje of  een vrouwtje is. Een regenworm is 
man en vrouw tegelijk. 
Een regenworm kan alleen niet met zichzelf  paren.  
De regenworm zoekt daarom een andere regen-
worm om mee te paren (1). Dan is één vrouw en de 
ander man, maar het kan ook omgekeerd.  
Het vrouwtje legt later eieren in slijm. Dat slijm 
droogt op en dan blijft er een cocon achter (2). 
Later komt uit elke cocon een jonge worm (3). 

 

Vijanden 
De regenworm heeft veel vijanden.  
Bij heel veel dieren staat dit sappige 
dier op het menu.  
Je hebt al gelezen dat vogels wormen 
uit de grond trekken. 
Maar ook mollen, dassen (4) en egels 
(5) zijn dol op een vette regenworm. 
Ook de kever (6) en de naaktslak (7) 
zijn vijanden van de regenworm. 

Welke kant gaan 
we op, schatje? 

Zeg jij het maar, 
liefje! 

4 

1 
2 

3 

7 

6 

5 



3. De mestkever 

Mest 
Voor mestkevers is het verzamelen van poep 
een belangrijk werk. Ze zoeken naar de mest 
van een paard, koe of  een ander dier dat 
planten eet. Ze maken van de mest een bal. 
Die bal wordt achteruit naar een nest onder de 
grond gerold (1). 
De kever graaft gangen in de grond (2). De bal 
past er precies in. Die mest is natuurlijk goed 
voor de grond. Planten groeien goed er goed 
door. Wat moet die kever met die mest? 
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Kinderkamer 
Die mest wordt de kinderkamer.  
De moeder legt er een eitje in (3).  
Uit het eitje komt een larve (4).  

Die larve lijkt een beetje op een witte rups.  
De larve eet de mest op. Zo eet hij zijn eigen 
wieg op. De larve groeit en wordt een pop (5), 
net als bij de rups van een vlinder.  
Uit de pop komt de mestkever (6) 
Volwassen kevers eten mest, wormen, padden-
stoelen en rottende vruchten. 
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4. De compostduizendpoot 

Onder de grond 
De compostduizendpoot (1) leeft de meeste tijd onder de 
grond. Boven de grond zit het dier onder stenen of  hout-
blokken. De meeste ander soorten duizendpoten leven 
boven de grond. Het dier dankt zijn naam aan de 
natuurlijke mestlaag boven op de grond. Die laag wordt 
compost (2)  genoemd. 
De compostduizendpoot eet wormen, slakken en insec-
ten. Deze prooi wordt gedood met de gifkaken van het 
dier. Ook eet deze duizendpoot wortels van planten. 

Delen 
De compostduizendpoot bestaat uit tussen de 77 en 83 
delen. Zo’n deel noem je een segment (3).  
Aan elk zo’n segment zit één paar poten.  
Dus de naam duizendpoot klopt niet helemaal, want dit 
dier kan hooguit 166 poten hebben. 
De compostduizendpoot wordt ongeveer 7 centimeter 
lang. Dat is veel langer dan de gewone duizendpoot (4) 
die ook maar 15 paar poten heeft. 
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5. Emelt 

Larve 
De emelt (1) is de larve van de langpootmug (2).  
Het vrouwtje legt haar eitjes in september in de boven-
ste laag van de bodem. In de winter komen er kleine 
larven uit. Die larven of  emelten zitten dan nog diep in 
de grond.  Ze groeien en vervellen. Ze eten de wortels 
van planten 
Als het in het voorjaar warmer wordt, zitten de emelten 
meer boven in de grond.. In de nacht komen ze boven 
de grond. Ze eten dan de groene delen van planten.  
Emelten richten vaak schade aan grasvelden aan (3). 
Vogels en mollen ruimen veel emelten op.  
Overleeft een emelt dan verpopt hij. Uit de pop komt in 
de zomer een langpootmug. 
 

pop 

herfst 

winter 

voorjaar zomer 

eitjes 

langpootmug 

emelt 

1 

2 

3 



6. Schimmels 

Geen plant, geen dier 
Onder de grond zijn ook schimmels druk aan het werk. 
Ook zij ruimen net als de bodemdieren veel dood blad en 
takken op uit de natuur. Ook zij zorgen dat het dood 
materiaal compost wordt. 
Een schimmel is geen plant en ook geen dier, maar er zijn 
wel dingen die schimmels hetzelfde doen. 
De schimmels groeien als witte draden, schimmeldraden, 
onder de grond (1). Ze groeien steeds verder, zolang er 
voedsel in de grond zit. Maar schimmels planten zich ook 
voort net als dieren en planten. 

Vruchten 
Net als een plant vruchten krijgt, krijgen schimmels 
dat ook. De vrucht van een schimmel noem je een 
paddenstoel (2).  
In een plantenvrucht zitten zaden, in een padden-
stoel zitten sporen. 
De paddenstoel laat uit de hoed de sporen vallen. 
Ook waaien sporen met de wind mee.  
Uit die sporen kunnen weer nieuwe schimmel-
draden groeien. Op de volgende bladzijde kun je 
goed zien hoe dat gaat. 
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1. In de hoed van paddenstoel zit-
ten de sporen.  
Elke paddenstoel heeft zijn eigen 
soort sporen. Ook heeft elke soort 
paddenstoel zijn eigen manier om 
de sporen te verspreiden. 

2. De sporen vallen uit de hoed. 
Sporen lijken nog het meest op 
stof en niet op zaadjes. 

3. Uit de sporen groeien 
nieuwe schimmeldraden. 
De schimmeldraden leven 
van dood materiaal in de 
bodem, zoals takjes, blad 
en dode dieren. 

4. Uit schimmeldraden groeit later 
een vrucht. 
De vrucht begint onder de grond als 
een knop. Dit noem je de beurs.  
Uit de beurs groeit de steel en de 
hoed van de paddenstoel. 
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7. De springstaart 

Bovenste laag 
De springstaart (1) komt in de bovenste bodem-
laag voor. 
Het is het dier dat samen met de regenworm het 
meest voorkomt in de bodem. De diertjes zijn 
ongeveer een halve centimeter groot.  
Kijk maar hoe klein ze zijn op het plaatje met de 
vinger (2) 
De springstaart dankt zijn naam aan de staart in 
de vorm van een vork. Met deze staart kan het 
diertje bij gevaar plotseling wegspringen. 

Gezonde bodem 
De springstaart leeft van rottende plantenresten, maar 
ook van schimmels. De springstaart zorgt net als de 
regenworm voor natuurlijke mest (compost) in de 
bodem. 
In een gezonde bodem komen veel springstaarten voor. 
Onderzoekers gebruiken springstaarten om te kijken of  
de bodem vervuild of  gezond is.  
Ze laten springstaarten in een gebied los.  
In een vervuilde bodem overleeft een springstaart niet. 
Kleine bodemspinnen en kevers zijn de vijanden van de 
springstaart. 

1 2 



8. De mol 

Soms boven 
De mol (1) komt niet graag boven de grond.  
Daar is het niet veilig. Wanneer kun je een mol boven 
de grond zien? Als er boven de grond iets te eten valt, 
komt de mol boven. Maar het meeste eten zit toch 
onder de grond. Als een mol verhuist naar een ander 
gebied kun je hem ook soms boven de grond vinden. 
Ook komt hij bijna boven als hij de grond uit zijn gang 
kwijt moet. Hij duwt de aarde omhoog.  
Daar verschijnt een molshoop. 

Het nest (4) 
In het voorjaar bouwt het vrouwtje 
een nest. Dat nest ligt dieper.  
Het wordt bekleed met mos en gras.  
Er is ruimte voor 2 tot 7 jongen 

De jaaggang of mollenrit. (1) 
In deze gangen zoekt de mol voedsel: wormen, emelten, 
duizendpoten en slakken.  
Zo’n gang ligt dicht tegen de oppervlakte. De mol graaft er 
steeds meer. Je herkent deze gangen aan de molshopen (2). 

Voorraadkamers (5) 
Hier bewaart de mol vooral 
regenwormen. Hij bijt de kop 
eraf. De worm raakt verlamd, 
maar blijft wel vers. 

De blijvende tunnel (3) 
Deze tunnel ligt iets 
dieper in de grond.  
Deze tunnel is om te 
schuilen bij gevaar. 
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Een graver 
De mol is een echte graafmachine. Het lijf  en de 
zintuigen zijn helemaal gebouwd voor een leven 
onder de grond. 

Neus en snorharen 
De neus van de mol is heel gevoelig. 
Samen met de snorharen voelt de mol 
zijn weg onder de grond. Hij voelt er 
ook elke beweging van een prooi mee. 

Graafpoten 
De voorpoten met scherpe nagels 
zijn groot. Ze zijn gemaakt voor 
zwaar graafwerk. 
Ze wijzen ook iets naar buiten. 
Met de achterpoten duwt de mol 
de aarde uit zijn gang naar buiten. 

De oren 
Mollen kunnen heel goed horen. 
De oren zitten diep in de vacht.  
Zo komt er geen grond in. 

De staart 
De staart is gevoelig. Hij staat 
als een antenne omhoog. 
De mol voelt er gevaar en 
voedsel mee. 

De ogen 
Mollen zien slecht. Ze zijn niet 
blind. De ogen zijn speldenknop-
jes en liggen diep in de vacht. 

De vacht 
De vacht is zwart en fluweelzacht. 
De haren gaan met elke richting 
mee, ook als de mol achteruit 
loopt in zijn gang. Zo raakt zijn 
haar nooit in de war. 



9. Filmpje 

Het klokhuis: regenwormen 

Klik hier 
http://www.schooltv.nl/video/het-

klokhuis-regenwormen/
#q=regenwormen  

http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-regenwormen/#q=regenwormen
http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-regenwormen/#q=regenwormen
http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-regenwormen/#q=regenwormen
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