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Werken aan 
waardering 
voor de 
regenworm 

Mirjam Liefbroer

O
p het Amsterdamse 
Museumplein en bij 
MH17-monument in 
Vijfhuizen is het een 
goed bewaard geheim, 

eentje waar maar weinigen vanaf we-
ten. De twee plekken hebben meer 
met elkaar gemeen dan gedacht: veel 
meer dan bezoekersaantallen of hun 
iconische locaties.

Het gaat namelijk om dat wat zich 
ónder de groene grasmat bevindt. In 
groten getale, wel te verstaan. Wor-
men. Duizenden, duizenden en nog 
eens duizenden wormen.

Die hoeveelheid aan krioelende 
diertjes zat daar niet altijd. Ze wer-
den er recentelijk in de grond ge-
stopt. Voor een specifiek doel, het op-
lossen van problemen. Iets waar wor-
men een ster in blijken te zijn.

Neem het MH17-monument, waar 
ter nagedachtenis van de 298 slacht-
offers van de ramp uit 2014, voor ie-
der slachtoffer een boom werd ge-
plant. Een jaar nadat de boompjes in 
de grond werden gezet, was 80 pro-
cent al afgestorven. 

Uitgeput
De grond, vlak naast de Polderbaan 
van Schiphol, was uitgeput. Een jaar 
later kwam daar verandering in, toen 
bij de herplanting van de bomen niet 
alleen nieuwe wortels, maar ook dui-
zenden wormen de grond in gingen. 
In plaats van 80 procent, viel nu min-
der dan 4 procent van de bomen uit.

Het is een resultaat dat boekdelen 
spreekt, en die de ogen van Mark 
Thur (41) - de man die eigenhandig 
verantwoordelijk was voor de nieuwe 
populaties in Amsterdam en Vijfhui-
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In het buitenland weten ze al wat de regenworm allemaal 
kan, maar in Nederland blijft het dier impopulair, ietwat 
ondergewaardeerd. Onterecht, stellen experts. ,,Het zou 
de ‘posterboy’ van het bodemleven moeten zijn. De worm 
blijft je namelijk verbazen.”

zen - doen twinkelen. Als zelfbe-
noemd vermiculturist houdt hij zich, 
dag in dag uit, met het dier bezig. Hij 
voorziet bedrijven en organisaties 
van advies, zet op verzoek wormen 
uit en probeert bovenal de populari-
teit van de worm te vergroten. Want 
ja, het diertje wordt nu nog te vaak 
als ‘vies glibberbeestje’ gezien. Dat 
terwijl de worm veel meer lof ver-
dient. En eigenlijk, wat Thur betreft, 
echt de ‘posterboy’ van het bodemle-
ven zou moeten zijn.

Inzicht
Al had Thur zelf ook even nodig om 
tot dat inzicht te komen, voegt hij er 
lachend aan toe. Toen hij zijn wer-
kende leven als geluidsman van na-
tuurdocumentaires begon, was hij 
helemaal niet zo met de ondergrond 
bezig. Dat veranderde toen hij de we-
tenschappers achter zijn microfoon 
steevast één ding hoorde zeggen: hoe 
belangrijk het bodemleven voor onze 
natuur is. Iets wat hij later als ho-
venier met eigen ogen kon aanschou-
wen. Was er leven in de grond aan-
wezig? Dan ging het ook goed met 
het groen op de grond. De aanwezig-
heid van de worm vormde daar een 
belangrijk onderdeel in.

Met dat inzicht op zak kwam Thur 
uiteindelijk, via omwegen, bij de 
grootste wormenkwekerij van de we-
reld terecht. Het twintig jaar oude 
bedrijf The Dutch Nightcrawlers in 
Almkerk, gevestigd op een steenworp 
afstand van zijn huis. De meeste 
wormen - zo’n 95 procent - die zich 
hier bevinden zijn bestemd als aas 
voor de hengelsport. De rest is voor 
Thur, die ze liever niet aan de hengel, 
maar levend in de grond ziet

Inmiddels weet Thur alles over de 

regenworm, waarvan er 28 soorten in 
de Nederlandse bodem voorkomen. 
Soorten die je vervolgens ruwweg 
kunt indelen in drie ecologische 
groepen: de strooiselbewoners, de 
bodembewoners en de pendelaars. 
Een belangrijk onderscheid, want al-
lemaal hebben ze hun eigen rol en 
functie binnen de keten. Hoe dat pre-
cies zit? Dat laat Thur wel even zien, 
zegt hij terwijl een enorme, glazen 
vaas van zijn bureau pakt.

Wanneer hij deze op tafel zet 
wordt een soort aarde trifle zichtbaar: 
drie kleuren aarde wisselen elkaar af, 
afgetopt met een speels neergelegde 
bladeren en takken. Hij wijst naar de 
bovenste laag. ,,Wormen kunnen dus 
ingedeeld worden in drie groepen. 
De meest bekende wormen zijn de 
strooiselbewoners. Ze eten aan de 

oppervlakte bijna alles wat ze tegen-
komen. Je kunt ze goed met het oog 
herkennen: ze zijn donkerrood van 
kleur. Dit komt doordat ze meer in 
contact komen met zonlicht.”

Tweede laag
Dan de tweede laag. Hij verschuift 
zijn vinger naar het middelste ge-
deelte van de vaas, waar de grond 
zichtbaar anders van kleur en struc-
tuur is. ,,Dit is waar de bodembewo-
ners wonen, vaak in de bovenste 
twintig tot veertig centimeter van de 
grond. De wormen in deze groep ver-
plaatsen zich in horizontale gangen 
en verbeteren daarmee bodemstruc-
tuur. Ze eten afgestorven wortels en 
nutriënten. Belangrijke voedings-
stoffen, die ze, door het eerst te eten 
en vervolgens achter zich uit te poe-

 e Wormen blijken een heleboel problemen in de bodem op te lossen. 

l 
Voor een 
gezonde 
bodem heb je 
wormen uit 
alle drie de 
groepen nodig
 – Mark Thur
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 e Mark Thur met zijn 
wormen. ,,Ze  kunnen 
worden ingedeeld in 
drie groepen.” 
FOTO'S RICARDO SMIT

pen, beschikbaar maken voor het bo-
demleven.”

,,En dan heb je nog de wormen uit 
de derde laag. Hier zitten de pende-
laars. Wormen die veel groter zijn 
dan die uit de andere twee groepen. 
Ze graven diepe verticale gangen en 
trekken plantenresten tot wel twee 
meter diep de bodem in. Hun aanwe-
zigheid is dus goed voor planten, die 
door de gangen zonder veel weer-
stand diep kunnen groeien, maar ook 
voor waterafvoer.

,,Voor een gezonde bodem heb je 
wormen uit alle drie de groepen no-
dig”, vervolgt hij. ,,Het punt is alleen 
dat op veel plekken helemaal geen, of 
te weinig, bodembewoners of pende-
laars zíjn. In Vinex wijken of in pol-
ders is hun leefgebied weggehaald en 
hebben zij zich vervolgens niet altijd 
opnieuw gevestigd.”

De worm is veelzijdig, blijkt uit 
Thur’s verhaal. Iets wat niet alleen 
geldt voor het dier zelf, maar ook 
voor zijn uitwerpselen. Wormen-
poep, ook wel vermicompost ge-
noemd, blijkt een goed alternatief 
voor kunstmest. Om die reden wordt 
de wormenpoep in het bedrijf van 
Thur verzameld en verkocht, vooral 
naar het buitenland.

In Nederland weten steeds meer 
gemeenten, organisaties en bedrijven 
Thur te vinden. En ook de liefde voor 
de uitwerpselen van de ‘underdog’ 
groeit gestaag, weet hij. ,,Laatst sprak 
ik twee hoveniers. Die gaven altijd 
een fles wijn cadeau bij de oplevering 
van een tuin. In plaats van wijn, krij-
gen cliënten nu een kilo wormen 
mee", grijnst hij. ,,Fantastische ont-
wikkelingen.”

Louis Bolk Instituut: 
duurzame landbouw
Ook bij onderzoeksinstituut 
Louis Bolk Instituut, waar onder-
zoek wordt gedaan naar duur-
zame landbouw, voeding en ge-
zondheid, houdt de worm de ge-
moederen bezig. 
zo buigt bioloog roos van de 
Logt (28) zich in haar huidige 
onderzoek over de vraag of en 
hoe de pendelende regenworm 
in grasland waar het dier nu niet 
voorkomt, geïntroduceerd kan 
worden. Onderzoek dat belang-
rijk en relevant is, zeker als je 
bedenkt dat Nederland voor een 
kwart uit grasland bestaat, zegt 
Van de Logt. 
,,door klimaatveranderingen 
hebben we de laatste jaren 
steeds meer problemen met wa-
ter. er is meer droogte, terwijl er 
ook meer piekbuien plaatsvin-
den. graslanden spelen een 
grote rol in de afvoer en de ber-
ging van dat water. Je wilt ei-
genlijk dat het water snel de bo-
dem in kan trekken en niet af-
stroomt, daar kan de pende-
lende regenworm zeker wat in 
betekenen. door de diepe gan-
gen die de worm graaft, kan er 
meer water in de bodem stro-
men en kunnen planten veel 
sneller en dieper nutriënten uit 
de grond halen. en als we ze in 
grasland uit kunnen zetten, on-
dersteunen ze de boer in het 
‘graslandmanagement’.”

Deze week vonden de ge-
meenteraadsverkiezingen 
plaats. Voor de politiek, 

maar zeker ook voor de journalis-
tiek is een verkiezingsdag een 
feestelijke dag. De opwinding over 
een wisseling van de macht hangt 
in de lucht.

De journalistiek maakt geen on-
derdeel uit van Montesquieus trias 
politica. Toch zijn de politiek en 
de journalistiek met elkaar ver-
bonden. De Franse filosoof intro-
duceerde zijn trias politica om de 
macht van de overheid te verdelen 
en zo de vrijheid van de burger te 
beschermen. Hij onderscheidde 
een wetgevende-, uitvoerende- en 
rechterlijke macht en scheidde zo 
de volksvertegenwoordiging, re-
gering en rechters. Voortvloeiend 
uit deze trias politica wordt de 
journalistiek bestempeld als de 
vierde macht die de trias politica 
controleert (al wordt er soms ook 
het ambtenarenapparaat mee aan-
geduid, vanwege de grote invloed 
van ambtenaren op beleid). Zon-
der vrije pers geen democratie.

Op de voet volgen 
Een verkiezingsdag zorgt daarom 
op redacties voor opwinding. Het 
is spannend om te volgen hoe de 
machtsverhoudingen opnieuw 
worden bepaald, maar daarna be-
gint het werk pas echt voor jour-
nalisten. Zeker voor een titel 
als het AD met veel regiore-
dacties die de gemeente-
politiek op de voet vol-
gen. Na het tellen van de 
stemmen is het interes-
sant hoe de college on-
derhandelingen verlo-
pen. Welke partijen we-
ten elkaar te vinden en 
wat blijft er in een colle-
geakkoord over van de 
mooie plannen waar-
mee de kiezers naar 
de stembus werden 
gelokt.

Journalisten 
vatten die taak 
niet lichtzin-

nig op. Deze maand won onze col-
lega Gep Leeflang van de regionale 
krant de Stentor, waarmee het AD 
nauw samenwerkt, de Saskia Stui-
velingprijs. Een prijs die jaarlijks 
wordt uitgereikt aan journalisten 
die politieke en bestuurlijke pro-
cessen blootleggen op nationaal, 
regionaal of lokaal niveau. 

Leeflang deed dat door ,,onver-
schrokken en vasthoudend maan-
denlang de discutabele bestuurs-
cultuur in de gemeente Epe in al 
zijn facetten in talloze artikelen 
vast te leggen’’, aldus de jury. 

Gelogen tegen de raad
Het begon met een relatief kleine 
kwestie over twee illegale opritten 
op een industrieterrein waarover 
omwonenden klaagden. Leeflang 
ontdekte dat de wethouder in de 
kwestie had gelogen tegen de ge-
meenteraad.

Daarna volgden meer tips van 
bewoners. Want vaak voelen bur-
gers uitstekend aan dat iets niet 
goed zit, maar zijn burgers niet bij 
machte dit bloot te leggen. Jour-
nalisten kunnen dit wel, als ze on-
verschrokken en vasthoudend zijn 
als Leeflang. Hij schreef een kleine 
honderd artikelen over wat 
Leeflang zelf ‘de arrogantie van de 
macht’ in Epe noemt.

De verkiezingen van deze week 
vormden op de redactie ook een 

nieuw startpunt na de co-
ronapandemie. Voor het 

eerst sinds twee jaar 
waren we meer met 

veel collega’s op de 
redactie om samen 

te eten en daarna 
de uitslagen van 
alle gemeenten 
te verslaan. Het 

gaf nieuwe ener-
gie. Vasthou-

dend en onver-
schrokken 
zijn, gaat veel 
beter met col-
lega’s om je 
heen en een 
gevulde maag.

ACHTER DE SCHERMEN
elke week bespreekt de hoofdredactie wat de ad-redacties  
bezighoudt. deze keer rennie rijpma (hoofdredacteur ad) over  
de controlerende macht van de journalistiek.

Voor journalisten begint 
het werk pas echt na de 
verkiezingsopwinding

 e Richard de Mos (tweede van rechts) viert met zijn partij Hart voor 
Den Haag de verkiezingswinst (van 8 naar 9 zetels). FOTO ANP


