
WORMCOMPOST

voor binnen, op balkon of in de tuin

composteer:
keukenafval en/of voorgecomposteerd tuinafval

produceer:
wormcompost en -percolaat voor

kamerplanten, plantenbakken op balkon en terras
en de (moes)tuin, speciaal de groentebedden 

en onder fruitbomen en -struiken

gebruik:
nieuwe of gebruikte emmers, speciekuipen, vaten, badkuip, 

(onbewerkt) afval hout, baksteen, funderingsstenen, (stoep)tegels,
gaas, wormdoek etc.



voor binnen: gesloten bak(ken)

voor balkon: gesloten en halfgesloten bak(ken)

voor buiten: gesloten en halfgesloten bak(ken), open bakken, losstaand
of geïntegreerd of gecamoufleerd in de tuin

'normaal' composteren: kan enkele jaren duren, geen keukenafval, bereikt iets
hogere temperaturen

wormcompost: geen (grof) tuinafval

mestpier, compostworm, tijgerworm....
Eisenia foetida en Lumbricus rubellus. 



stap 1. inschatting van je behoefte aan productie (a. output) 
in relatie tot je beschikbaar afval (b. input)
a. - hoeveel planten/tuinoppervlakte wil of moet je 'voeden'

- is je tuin in balans of vraagt die nog extra voeding
b. - zijn er nog andere bronnen zoals een composthoop o.i.d.

- kan je eventueel keukenafval van bv je buren betrekken

stap 2. zoek een of meerdere permanente of seizoengerelateerde locaties
a. - binnen: keuken, kast, kelder, schuur
b. - balkon
c. - tuin: losse, eventueel verplaatsbare constructie(s)

geïntegreerd in de tuin: bak, (aardbeien)toren, zitbank, 
staande pallets als verticale tuin, pijp, etc.

stap 3. kopen (a.) of zelf maken (b) 
a. - kant-en-klaar model

- kies systeem, grootte, capaciteit, budget etc.
b. - van te kopen onderdelen, zoals plastic, stapelbare bakken e.d.
c. - van gebruikte materialen: emmers, bakken, vaten, planken, balken

    e.d. en maak een plan/bouwtekening aan de hand van de
   beschikbare materialen, locatie en behoefte



stap 4. bouw of aanleg
a. verzamel of koop materiaal, gereedschap, planning
b. de feitelijke bouw
c. op de plaats zetten, eventueel vastmaken

stap 5. opstarten
a. bodem aanbrengen van structuurmateriaal zoals karton, stro, twijgjes

 e.d., wat grond (met bodemleven), minimaal 5 cm
b. de eerste keukenresten  aanbrengen
c. afdekken met stro, papier bv uit de versnipperaar
d. twee tot vier weken wachten
e. wormen toevoegen

stap 6. voeden, controle, onderhoud, oogsten, doorgeven…



 De verschillende modellen:

kant en klaar:



houten of stenen (buiten) modellen:









aardbeientoren
winkelmandje

Condities

WEL

• Groenteresten en fruitresten: niet gekookt of op een andere manier bereid en best
in stukken van een paar (max. 5) centimeter gesneden. Opgelet: maak er zeker geen 
moes van!

• Thee en koffiedik met de zakjes.
• Geplette eierschalen: gedroogd bestaat er geen risico dat ze vliegen zouden

aantrekken.
• Verwelkte bloemen, de stengels in stukken geknipt.

NIET

• Vlees en visresten.
• Bereide etensresten: gekookt, gebakken, gefrituurd…
• Brood en gebak.
• Mest van honden en katten.
• Vettig materiaal zoals olie en saus.
• Zuivelproducten, deegwaren.




