Wormcomposteren stap voor stap
Voor we beginnen moeten we eerst weten wat wormen
nodig hebben om zich goed te voelen. Wormen kunnen
niet zonder:
1. Eten: ‘groen’ kleingesneden groente en fruitresten
heeft de voorkeur, ook koffiedik en theezakjes doen het
goed.
2. Vocht: er zit genoeg vocht in de GF die je voert maar
blijf opletten. Het mag niet te nat worden. Denk aan de
vochtigheid van een uitgeknepen spons.
3. Evenwicht: je moet naast ‘groen’ ook ‘bruin’ voeren,
dit kan in de vorm van karton (gewoon bruin ribbel
karton of eierdozen) of droge herfstbladeren.
4. Duisternis: geen licht. De plaatsing is van belang, een
schaduwrijke plaats is het beste.
5. Warmte: geen hitte. De wormen functioneren het
beste tussen de 15 en 20 graden Celsius. Extreme hitte
en extreme kou zijn funest voor je wormen.
Als de wormen zich goed voelen zullen ze in de bakken
blijven waar ze gevoerd worden.

De ‘stapel-wormenbak’
De meeste wormenbakken zijn ‘stapelbakken’. Je stapelt
een aantal compostbakken op elkaar, met een lekbak
eronder om het vrijgekomen vocht op te vangen. Al dan
niet met een fancy kraantje.
Gebruik een kant en klare wormenbak of maak er zelf één.

Doe Het Zelf wormenbak
Voor een Doe Het Zelf wormenbak heb je nodig:
- minimaal 3 waterdichte bakken (of emmers) die in elkaar
kunnen schuiven
- een afstandhouder (denk aan: bloempotje, baksteen of
stuk hout)
- een deksel die over de hele bak heen past en de regen
buiten houdt
- een boormachine met boortjes (6-8 mm)
- nat karton en/of versnipperd krantenpapier
- rijpe (kant en klare) compost of aarde
- compostwormen, liefst ruim verpakt in de compost

Voor meer gedetailleerde informatie kijk je op
compostgilde.nl/FAQ.
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Wormcomposteren stap voor stap
De lekbak
De onderste bak is de lekbak, die laat
je leeg. Er moet wel iets in dat de
eerstvolgende bak op afstand houdt.
Bijvoorbeeld: een blokje hout of een
omgekeerde bloempot.
De compostbakken
In de bodem van de compostbakken zitten gaatjes van 6
tot 8 mm. Hierdoor kunnen de wormen van de ene naar
de andere bak kruipen. Op zoek naar voedsel.
Een deksel
Als je wormenbak buiten staat moet je een deksel
gebruiken. Dit voorkomt dat de wormen verdrinken door
de regen. Je kan ook de bovenste compostbak als deksel
gebruiken.

Aan de slag
Stap 1: opstarten
De eerste compostbak
(met gaatjes) vul je met
een laagje karton en
versnipperd papier, plus
een laagje rijpe
kant-en-klare en
vochtige compost of
aarde. Hierin voelen de

wormen zich prettig. Nu begin je voorzichtig met voeren.
Kleine hoeveelheden gemengd met karton.
Stap 2: stapelen
Als de eerste bak vol is vul je de
volgende bak. Let op dat je de bak
direct op de vorige laag compost
zet, de wormen kruipen dan
vanzelf naar het voedsel. Als je
wormen zich thuis beginnen te
voelen kun je langzaam meer
voedsel geven.
Stap 3: oogsten
Ga door met nieuwe bakken toevoegen en vullen tot de
eerste bak volledig is gecomposteerd. Als het goed is, zijn
er bijna geen wormen meer in de eerste bak aanwezig.
Leeg de onderste bak en zet deze weer bovenop de
bovenste bak.
Leeg de onderste lekbak regelmatig. Gebruik deze
‘wormenthee’ 1:10 verdund als natuurlijke krachtvoeding
voor je planten.
Stap 4: de compost gebruiken
Je kunt de compost meteen gebruiken. Of nog een paar
weken laten narijpen en drogen in een andere emmer.
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