
Regenwormen
bodemverbetering - gazonopti malisati e

producti nformati e

Regenwormen, dé natuurlijke oplossing voor uw grond. Regenwormen zor-
gen voor een betere structuur van de bodem, meer zuurstof en een betere 
drainering. Regenwormen zett en dood organisch materiaal om in vruchtbare 
grond. Doordat regenwormen gangen graven en daarbij organisch materiaal 
mee de grond innemen, zorgen ze voor een betere structuur, meer zuurstof 
en een betere waterafvoer. Regenwormen zorgen voor een verbetering van 
uw tuingrond. Vaste of natt e grond, harde grond, structuurbederf; het bo-
demleven verbetert snel met regenwormen. 

Een eeuwenoude oplossing!

Regenwormen kunnen wel drie meter diep graven. De wortels groeien in de 
gangetjes die de regenwormen creëren waardoor een prachti g wortelgestel 
ontstaat. In Nederland hebben we te maken met diverse grondsoorten. 
Daarom heeft  GreenGuard met zorg uitgekiende combinati es samengesteld 
van de beste wormensoorten.
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Hoe werkt het?
Regenwormen vesti gen zich in de “nieuwe” bodem en 
herstellen het natuurlijke evenwicht. De regenwor-
men die uitgezet worden, zijn jong volwassen wormen 
en ze vermeerderen zich door te paren en eitjes te 
leggen. Wormeneitjes kunnen wel 3 mm groot zijn. 
De eerste jonge regenwormen kunt u aantreff en na 6 
tot 8 weken na het uitzett en van de volwassen regen-
wormen. Overbevolking op termijn door wormen is 
niet mogelijk.

Regenwormen sterven op een natuurlijke manier en 
jonge wormen nemen hun plaats weer in, zoals dat in 
de biologische kringloop gaat.

Het uitzett en van regenwormen is zelf eenvoudig te 
doen
Regenwormen kunnen bijna het hele jaar worden uit-
gezet. Om ervoor te zorgen dat de regenwormen de 
grond in kunnen gaan moet de temperatuur tussen de 
8°C en 30°C zijn. Daarnaast is een vochti ge bodem 
van belang.



Regenwormen uitzett en om bodemleven 
te herstellen:
Dosering: 10 tot 50 gram regenwormen 
per vierkante meter uitzett en is voldoende 
om een begin te maken met het herstel 
of verbeteren van het bodemleven en de 
bodemstructuur. 
De ideale hoeveelheid regenwormen 
is 150 gram per vierkante meter. Deze 
hoeveelheid kan bereikt worden doordat 
de regenwormen zich zullen gaan ver-
meerderen. Zo ontstaat er een evenwichti g 
bodemleven.

Regenwormen uitzett en in vaste, harde of 
erge natt e grond:
(Bij wateroverlast of bij slechte bodem.) 
Dosering: 50 tot 150 gram regenwormen 
per vierkante meter. Hoe groter het pro-
bleem des te hoger de dosering. 
Let op: regenwormen nooit uitzett en in 
plassen met water. In het geval van extre-
me wateroverlast de regenwormen rondom 
de natste plekken uitzett en.

Volg ons op:

@GreenGuardBV 
@greenguard
@greenguard
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• Nieuwbouw woningen
• Planten of verplanten van bomen 
• Bestaande bomen
• Grasvelden en golfb anen 
• Voetbalvelden
• Vervilti ng in gras

Lees meer

Dosering Toepassing


