
 

 

 

Regenwormen 
Bodemverbeteraars 

Wormen verbeteren de grond. Er zijn wormen die blaadjes en dode diertjes op de grond opeten. En er 

zijn wormen die tunnels graven en daardoor de bodem luchtiger maken en afval afbreken. Opgeruimd 

staat netjes! 
 

De worm speelt een belangrijke rol in het ecosysteem. Hij is een echte bodemverbeteraar! Zijn poep is een 

prima meststof voor planten. Daarnaast komt er door zijn gangen lucht in de bodem, wat voor veel planten 

noodzakelijk is. Ten slotte zijn wormen een belangrijke voedselbron voor tal van dieren. Maar dat is niet alles!  

De regenworm is ook belangrijk voor de afbraak van organisch materiaal. Dit noemen we ook wel 

compostering. Er zijn verschillende soorten regenwormen en je kunt ze eigenlijk in 3 groepen verdelen. De 

eerste groep zijn de strooiselwormen. Ze zijn rood van kleur dus je kunt ze gemakkelijk herkennen. Hier heb 

ik er een. Die rode kleur beschermt ze tegen de felle zon. Deze regenwormen eten met name de blaadjes en de 

dode diertjes die op de bodem liggen. Deze wormen maken ook eigenlijk geen tunnels. Zij zorgen ervoor dat 

de blaadjes die op de bodem liggen een stuk kleiner worden.  

Dat is handig voor de tweede groep regenwormen, de grondwormen. Die leven net iets onder de grond. Deze 

zijn afgeschermd van de zon en hebben geen pigment nodig, ze zijn bleek/roze van kleur. Zij maken 

horizontale tunnels. Deze wormen mengen de bovenste grondlaag tot 20 cm, waardoor de bodem luchtiger 

wordt. Nog dieper zit de derde groep wormen, deze noemen we pendelaars. Deze wormen zorgen voor de 

laatste stap in het afbreken van het afval. De klein gemaakte blaadjes trekken zij mee de grond in. Deze 

regenwormen zijn overwegend bleek/roze maar hebben wel een mooie rode kop. Deze wormen zorgen door 

verticale tunnels voor een mooie beluchting van de grond. Ook breken zij de blaadjes nog verder af. Tot er 

niks meer overblijft, opgeruimd staat netjes.  

 

Deze drie groepen werken dus, zonder dat ze het van elkaar weten, samen aan het opruimen van allerlei afval 

zoals blaadjes en dode diertjes. Wat een teamwork!  

 


