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Dier met de grootste totale biomassa ter wereld leeft 
vooral in gematigde gebieden

Regenwormen in Science

Het is de eerste keer dat regenwormen in alle uithoeken van de 
wereld in kaart zijn gebracht.1 Dat is toch opmerkelijk als je be-
denkt dat Charles Darwin in 1881 het belang van regenwormen 
voor de mensheid al op de juiste waarde wist te schatten: zonder 
regenwormen zou de evolutie een andere richting hebben inge-
slagen, en is het niet mogelijk om voldoende voedsel voor miljar-
den mensen te telen.2 Regenwormen zorgen er via bioturbatie 
voor dat de bodem goed mengt en een losse structuur krijgt met 
veel organische stof waarin planten goed kunnen groeien. 
Regenwormen worden ook wel de ‘bio-ingenieurs’ van de bodem 
genoemd.3,4 

Een groot team wetenschappers heeft wereldwijd bestaande gege-
vens over regenwormen bij elkaar gebracht (6928 monsterloca-
ties in 57 landen), om drie wereldkaarten voor regenwormen te 
maken: lokale soortenrijkdom, abundantie, en totale biomassa. 
Nederland heeft bijgedragen met gegevens van de Europese en 
Nederlandse regenwormenkaarten.5,6 De wereldkaarten zijn on-
langs gepubliceerd in het tijdschrift Science (25 oktober). Lokale 
soortenrijkdom en de abundantie waren het hoogst in de gema-
tigde gebieden, en niet zoals misschien verwacht in de tropen zo-
als dat voor veel andere (bovengrondse) organismen geldt. De to-
tale soortenrijkdom in de tropische gebieden zou wel groter 
kunnen zijn, omdat er veel zeer verschillende tropische systemen 
bestaan, met veel unieke soorten. Enigszins tegen de verwachting 
in blijken klimaatvariabelen zoals de hoeveelheid neerslag en de 
temperatuur belangrijkere voorspellers voor de regenwormenge-

meenschap te zijn dan landgebruik en grondsoort. Dit kan impli-
caties hebben voor het effect van klimaatverandering op de re-
genwormengemeenschap en het functioneren van de bodem in 
landbouwsystemen. 

Per monsterlocatie worden meestal 1 tot 4 soorten regenwor-
men gevonden, in een dichtheid van 5 tot 150 individuen 
per m2, en met een biomassa van 1 tot 150 gram per m2. De 
totale voorspelde biomassa van regenwormen overtreft die van 
elk ander dier op aarde, inclusief de mens. Ze wordt door deze 
onderzoekers geschat op 1 · 1012 tot 4 · 1012 kilogram regen-
wormen (natgewicht). Alle mensen samen wegen 0,4 · 1012 kg. 
Charles Darwin schatte de totale biomassa van regenwormen al 
op 4 · 1012 tot 8 · 1012 kg en dat ligt verbazend dichtbij de 
nieuwste schattingen.  

Een andere opvallende waarneming is dat in de tropen reuzen-re-
genwormensoorten voorkomen van 1 meter of langer en 1 duim 
dik. Naar de gematigde streken en de polen toe lijken de soorten 
juist kleiner te worden. In Nederland zijn de wormen maximaal 
zo’n 20 cm lang. 

De verdeling van regenwormen op wereldschaal wordt goed voor-
speld met neerslag- en temperatuurgegevens. Op een kleinere 
ruimtelijke schaal (regionaal tot lokaal) zullen andere voorspel-
lende factoren belangrijker worden zoals vegetatie, landgebruik 
en grondsoort, en ook het bodemmanagement van de boer. Dit 
bleek ook uit eerdere studies naar de verdeling van regenwormen 
in Europa5 en Nederland.6

Een belangrijke functionele eigenschap van de regenwormenge-
meenschap is de eerder genoemde bioturbatie.2,3,4 Regenwormen 
zorgen ervoor dat de bodem een losse en rulle structuur krijgt 
waardoor planten goed kunnen groeien. Er is becijferd dat elk 
bodemdeeltje in de teellaag van de bodem (bovenste 20 cm) ge-
middeld 1 keer per 5 tot 15 jaar door het darmstelsel van de re-

Uit de eerste wereldwijde inventarisatie van regenwormen blijkt dat 
de grootste aantallen  regenwormen voorkomen in de gematigde ge-
bieden. Deze verdeling over de wereld is tegengesteld aan die van bo-
vengrondse organismen, die in de tropische gebieden pieken. In het 
tijdschrift Science legt een grote groep onderzoekers uit dat als gevolg 
van deze verdeling klimaatverandering een grote impact kan hebben 
op regenwormen en het functioneren van de bodem. Een consortium 
van RIVM, NIOO, WUR, Louis Bolk Instituut, Wageningen Environmental 
Research en Eurofins heeft bijgedragen met gegevens van de Europese 
en Nederlandse regenwormenkaarten.
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genwormen gaat, en daar ‘opgeladen’ wordt met de eigenschap-
pen die voor deze functionele eigenschap van betekenis zijn.2,3,4 
De regenwormen in Nederland verzetten op deze manier onge-
veer evenveel grond als alle ploegende boeren bij elkaar.7 
Regenwormen zijn dus efficiënte bodembewerkers en ze doen het 
helemaal uit zichzelf. Door beter gebruik te maken van natuurlij-
ke eigenschappen van regenwormen kunnen intensieve land-
bouwsystemen duurzamer ingericht worden. Naast bioturbatie is 
dat ook vastlegging en decompositie van organisch materiaal, de 
waterretentie van de bodem, het voorzien in stapelvoedsel voor 
weidevogelpopulaties, etcetera.4,5,6 
De publicatie van de regenwormenkaart in Science moet gezien 
worden in het licht van de toegenomen belangstelling voor bo-
dembiodiversiteit. De organisaties CBD (Convention on Biological 

Diversity) en FAO (Food and Agriculture Organisation) hebben 
opgeroepen tot een wereldwijde inventarisatie en beoordeling van 
de bodembiodiversiteit.8 In deze zomer (24 juli 2019) werd de we-
reldwijde distributie van de meest voorkomende diersoort – nema-
tode (aaltje) - gepubliceerd in het gerenommeerde tijdschrift 
Nature.9 Elders in dit nummer besteed Lieven Waeyenberge daar 
aandacht aan. De schatting van de totale bodembiodiversiteit aan 
de hand van een keur aan verschillende bodemorganismen is voor 
Europa en Nederland in kaart gebracht.10 Nu de regenwormen in 
alle hoeken van de wereld geteld zijn, is een belangrijke vervolg-
vraag wat de impact van de intensieve landbouw, bodemverontrei-
niging (pesticiden) en  de klimaatverandering is op de  regen-
wormengemeenschap en het functioneren van de bodem. In 
Nederland en Europa is bekend dat beduidend minder regenwor-
men en andere bodemorganismen voorkomen in akkers dan in 
grasland.11,12 Het ministerie van LNV heeft mede hierom een am-
bitieus beleidsprogramma gelanceerd (zie artikel elders in dit num-
mer) ‘In 2030 moeten alle landbouwbodems duurzaam beheerd 
worden Het is voorstelbaar dat zo’n ogenschijnlijk onbeduidend 
organisme als de regenworm hierbij een sleutelrol krijgt.
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FIGUUR 1: TITELPAGINA VAN CHARLES DARWIN’S BAANBREKENDE BOEK UIT 1881 

OVER DE BETEKENIS VAN REGENWORMEN VOOR HET ONTSTAAN VAN EEN VRUCHTBA-

RE BODEM. ZOALS HIJ HET VERWOORDDE: “IT MAY BE DOUBTED WHETHER THERE ARE 

MANY OTHER ANIMALS WHICH HAVE PLAYED SO IMPORTANT A PART IN THE HISTORY 

OF THE WORLD, AS HAVE THESE LOWLY ORGANIZED CREATURES.” BIJ ZIJN WETEN-

SCHAPPELIJKE COLLEGA’S OOGSTTE DARWIN WEINIG WAARDERING. DE KARIKATUUR 

MAN IS BUT A WORM (1882) VAN LINLEY SAMBOURNE LAAT EEN EVOLUTIONAIRE PO-

LONAISE ZIEN, EN ILLUSTREERT HOE ER TEGEN DARWINS VERWONDERING OVER DE 

REGENWORM WERD AANGEKEKEN.

FIGUUR 2: SCHATTING VAN DE DICHTHEID (LINKS) EN HET LOKAAL AANTAL SOORTEN (RECHTS) REGENWORMEN IN NEDERLAND.5,6
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FIGUUR 3: A) MEER DAN 1 METER LANGE REGENWORM; B) DETAIL VAN RHINODRILUS ALATUS (GIANT EARTHWORM); C) PARENDE REGENWORMEN – PIJLTJES MARKEREN BEIDE 

INDIVIDUEN; D) EEN COCON; E) PAS GEBOREN JUVENIEL; F) JUVENIEL; G) EEN ADULT (PIJLTJE GEEFT CLITELLUM AAN); H) REGENWORM VERWIJDERD UIT BODEMKAMER (GROTE 

GAT) EN TOEGANG GALLERIJ (KLEIN GAT); I )  DETAIL GALLERIJ; J)  REGENWORM MET MUCUS WEB ALS BESCHERMING IN HET DROGE SEIZOEN (OVERGENOMEN UIT: HUGHES, F.M., 
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