


Voorwoord

Straks kun je thuis, duurzaam je eigen GFT verwerken. We
begrijpen dat je niet kunt wachten om te beginnen, dus we
zullen dit voorwoord kort en bondig houden. Zelf zijn we enorm
enthousiast over het wormenhotel omdat het een toegankelijke
manier is om duurzaamheid in je dagelijkse leven te verwerken.
We doen dit nu al zelf enkele jaren en hopen zoveel mogelijk
mensen te inspireren om ook hun GFT thuis te verwerken. Ook
geeft het veel voldoening om je plantjes lokaal geproduceerde
wormenthee en wormencompost te geven. Als laatste is de
openingszin “ik heb een worm als huisdier” een garantie voor
een goed gesprek!

We hebben deze handleiding opgedeeld in 4 delen: in elkaar
zetten, in gebruik nemen, vullen met GFT en oogsten van
compost. Hopelijk helpt je dit in dit nieuwe avontuur.

Veel plezier met je Wormenboerderij!
Emiel & Jasper

2



Deel I – Wormenhotel in elkaar
zetten

Onderdelen

Houten
wormenhotel

2 houten poten
incl. 4 schroeven

Kunststof lekbak

Lavagruis 1kg Kartonnen doos (optie)
Compostwormen

Alle onderdelen in huis? Gefeliciteerd, je hebt zaken gedaan
met een betrouwbare partner!
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Instructievideo - Onderdelen

Benodigdheden

● Een accuboor of schroevendraaier met kruiskop
● 20 minuten tijd
● Een goed humeur
● Wormenboerderij Playlist

4

https://www.wormenboerderij.nl/pages/alle-onderdelen-wormenhotel-van-hout
https://open.spotify.com/playlist/19KZVwsrLPLIUIYETV5CDj


Wormenhotel in elkaar zetten

1

Plaats het houten wormenhotel
ondersteboven, dus met de dichte
kant naar boven, op een vlakke
ondergrond zoals de grond of een
tafel.

2
Plaats één poot met de twee
schroeven in de voorgeboorde
gaatjes.

3

Schroef de twee schroeven vast
met een accuboor of kruiskop
schroevendraaier. Het is belangrijk
om deze schroeven goed vast te
draaien.

4
Herhaal dit proces voor de andere
houten poot.

5
Draai het wormenhotel om, plaats
de deksel bovenop en schuif het
lekbakje tussen de poten.
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Instructievideo - In elkaar zetten

Wat is het logo “Stichting Stunt” op de zijkant?
Stichting Stunt is een leerwerkbedrijf uit Delft wat mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt helpt om hun leven op de rit te
krijgen. Ze hebben een prachtige houtwerkplaats, waar we
samen het houten wormenhotel produceren. Ze werken
uitsluitend met gerecyclede materialen! Door deze
samenwerking kunnen we dit product Duurzaam, Sociaal en
Lokaal produceren!
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https://www.wormenboerderij.nl/pages/wormenhotel-van-hout-in-elkaar-zetten


Deel II – Wormenhotel in
gebruik nemen

1
Pak het Wormenhotel en haal de
deksel eraf.

2

Gebruik de bovenkant van de
verzenddoos en scheur de 4
flappen van dit karton tot kleine
stukjes.

3
Meng het karton met water in een
bak, zodat het (bijna) pulp wordt.

4

Voeg het karton en
compostwormen, in kweekgrond,
toe aan het meest linkse vakje van
het wormenhotel.
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5

In de eerste vier weken is het
belangrijk om niet te veel eten toe
te voegen. Voeg je GFT alleen toe in
het vakje met karton, kweekgrond
en wormen.
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Is het meeste linkse deel helemaal
vol tot en met de deksel? Schuif
wat aarde in het middelste deel
meng nat karton (stap 2 & 3) door
deze laag heen. Voeg vanaf dit
moment alleen GFT toe in het
middelste vakje.

7
Is het middelste deel helemaal vol
tot en met de deksel? Herhaal stap
6 met het laatste vakje.
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Check in Deel IV wanneer je het
wormencompost kan oogsten. Dit
zorgt ervoor dat een vakje weer
leeg is en je stap 8 weer kan
herhalen.
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Instructievideo - In gebruik nemen

Een plek kiezen voor je Wormenboerderij

Bij het kiezen van de locatie voor je Wormenboerderij zijn een
aantal zaken van belang. Een temperatuur van 15-25⁰C is
ideaal voor de wormen. De lentezon is dus prima, maar
middenin de zomer kun je ‘m beter in de schaduw plaatsen.
Ook is het aan te raden om het wormenhotel beschut te zetten
van regen. Wat zijn plekken die vaak worden gekozen?

Buiten: Buitenschuur, onder een afdakje, tegen het huis aan.
Binnen: (Bij)keuken, garage, binnenschuur of berging.
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https://www.wormenboerderij.nl/pages/wormenhotel-van-hout-in-gebruik-nemen


Deel III – Wormenhotel vullen

Compostwormen zijn gespecialiseerd in het verwerken van
natuurlijk en plantaardig afval. Om  deze reden is het
uitgangspunt dat je alle organische materialen aan de
composteerbak kan  toevoegen. Drie tips voor een vliegende
start:

1. Snij je GFT klein. Hoe kleiner je je GFT snijdt, hoe sneller
de wormen het verwerken. 

2. Bedek je toegevoegde GFT onder een laagje aarde, zo
kunnen de wormen er  makkelijker bij en voorkom je nare
geurtjes. 

3. Voeg wekelijks gescheurd karton, papier of eierdozen toe.
Ze zorgen voor een luchtige leefomgeving, een 
gebalanceerde zuurgraad en een optimale vochtigheid.

Over dat laatste: de grond in de  Wormenboerderij moet
vochtig aanvoelen. Als je erin knijpt komen er een
paar waterdruppels uit. 

● Grond te vochtig? Voeg droog karton toe om water
op te nemen. 

● Grond te droog? Voeg doorweekt karton toe om
water toe te voegen. 

Op de volgende pagina vind je een menukaart met eten wat de
wormen wel en niet lekker vinden. Print het uit en hang het op
in de keuken als hulpmiddel!
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Instructievideo - GFT toevoegen

Hoeveel GFT verwerken compostwormen?

Wij leveren standaard een mix van de Eisenia Fetida
(tijgerworm) en Eisenia Hortensis (compostworm). Deze zijn
onder ideale omstandigheden in staat om dagelijks bijna hun
lichaamsgewicht aan GFT te verwerken. Dit zal zelden het
geval zijn. Gelukkig vermenigvuldigd de wormenfamilie zich op
basis van de leefruimte + voedsel. Dus na 4-5 maanden zullen
ze in staat zijn om al het GFT van je huishouden te kunnen
verwerken.
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https://www.wormenboerderij.nl/pages/gft-toevoegen-in-wormenhotel-van-hout


Deel IV – Wormencompost
oogsten

Wormencompost is het supervoedsel dat overblijft als de
wormen alle GFT hebben verwerkt. Het ruikt naar bosgrond en
bevat alle ingrediënten om je planten een boost te geven:
grondstoffen, enzymen, mineralen en micro-organismen. Door
deze rijke samenstelling is wormencompost een betere
toevoeging aan je planten dan kunstmest: het effect duurt
langer en je planten groeien sneller - en dan hebben we het
nog niet eens over duurzaamheid.

Wanneer kan ik wormencompost oogsten?

Zoals beschreven in Deel II stop je met GFT toe te voegen in
één van de drie delen, wanneer deze tot aan de deksel vol zit.
Twee à drie maanden later hebben de wormen de laatste
stukken GFT verwerkt tot compost en is het tijd dit ‘oude’ deel
te oogsten. De eerste keer kan dit overigens iets langer duren:
tot vijf maanden. Je herkent deze compost aan de effen
structuur en gitzwarte kleur. Ook zullen bijna alle
compostwormen al vertrokken zijn uit dit deel, aangezien hier
al een paar maanden geen nieuw voedsel is toegevoegd. Zijn
er nog veel stukken GFT of compostwormen aanwezig? Heb
geduld en check het volgende week weer.
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Hoe kan ik wormencompost oogsten?

Wanneer het tijd is om een deel te oogsten heb je het volgende
nodig:

- Een hulpmiddel om het wormencompost uit het
wormenhotel te halen: klein tuinschep (liefst zonder
scherpe punten), tuinhandschoenen of je (tuinier)handen

- Een afsluitbare bak om je wormencompost in te doen.

Haal het compost uit het wormenhotel met één van de
hulpmiddelen. Kijk uit dat je met de schep geen scheuren in
het doek maakt. Doe de compost vervolgens in de bak die je
hebt klaargezet. Het kan zijn dat sommige stukken GFT zoals
een avocadopit nog niet helemaal verteerd zijn. Stop ze terug
in het wormenhotel en laat ze verder composteren.

Het te oogsten vakje is meestal grotendeels vrij van wormen.
Deze zijn altijd op zoek naar eten en hard aan het werk in één
van de andere twee delen van je wormenhotel. Is de te
oogsten deel mooi zwart en effen, maar zie je meer wormen
dan verwacht? Pak de compostwormen op en leg ze terug in
één van de andere twee delen

De geoogste compost kun je mengen met potgrond
(verhouding 1 op 5 tot 1 op 10) of gewoon uitstrooien over je
gazon (1-5 liter per m2). Gebruik het binnen 6 maanden, zodat
de kwaliteit behouden blijft van het wormencompost. Berg het
daarom ook in een afsluitbare bak.

Gefeliciteerd! Je hebt (weer) een cyclus voltooid en - samen
met je trouwe wormenvriendjes - jouw GFT thuis omgezet in
nieuwe voedingsstoffen voor je planten.
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Instructievideo - Wormencompost oogsten

Wormenthee

Wormenthee (of wormenpercolaat voor de experts) is het vocht
wat zich verzamelt in de lekbak. Het is een combinatie van
water uit je GFT, vocht van het composteerproces en
regenwater. De meningen zijn verdeeld over de kwaliteit
hiervan. Je kan het 1:10 mengen met water en gebruiken als
vloeibare mest. Zelf raden we het niet aan en gebruiken we
uitsluitend het wormencompost dat we oogsten uit het
wormenhotel.
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https://www.wormenboerderij.nl/pages/compost-oogsten-uit-wormenhotel-van-hout


Nawoord

Ha kanjer, je hebt de hele handleiding doorgenomen: hulde!
Hopelijk waren de liefde, aandacht en plezier die wij erin
hebben gestopt te voelen. De komende tijd ga je starten met
een nieuwe groene gewoonte. Geniet van dit avontuur en
inspireer je omgeving met deze duurzame stap!

Mocht je vragen hebben, complimenten of verbeterpunten: wij
horen ze graag! Stuur ons een berichtje via de mail of website.

Groetjes,

Jasper en Emiel
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