
 

De bouw van een pissebed 
De ridder van de grond 
 
Je ziet ze vaak pas als je bijvoorbeeld een steen in de tuin optilt: pissebedden. Ze houden 
van donkere plekjes en kunnen bijna niks zien! 
 

Wat kruipt daar over de grond? Allemaal kleine bodemdiertjes! Deze kleine beestjes heten 
pissebedden.  Pissebedden zijn heel klein, misschien dat je ze nog nooit gezien hebt. Ze 
leven onder tegels, in het bos en op alle andere plekjes waar het lekker vochtig is. 

Pissebedden hebben een hoofdje, een buik en een soort staartje. Op het hoofdje zitten 
twee kleine oogjes. Deze oogjes zien alleen maar of het licht of donker is. Bij de ogen zitten 
ook voelsprietjes. Zie je de draadjes? Dat lijken net dunne grassprietjes. 

Het lichaampje van de pissebed is erg sterk. Het lijkt een soort harnas van een ridder! Dit 
harnas beschermt hem tegen vijanden, zodat ze hem niet goed kunnen opeten. Het harnas 
noemen we een pantser en dat pantser bestaat uit zeven kleine harnasjes. 

Elke harnasje heeft twee pootjes. Hier kan hij heel snel mee rennen! En bij de achterste 
pootjes zitten zijn kieuwen. Net zoals een vis! Door die kieuwen kan hij ademen. Aan de 
achterkant van het lijfje zitten nog twee staartjes. 

Zo, nu weet je hoe dit kleine kriebelbeestje eruit ziet, de ridder van de grond! 
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