
WORKSHOP BOUW JE EIGEN 

WORMENHOTEL
De kleinste hotelketen van Nederland



INTRO

Hallo plantenliefhebber. Vandaag ga jij je eerste wormenhotel bouwen en treedt 
je toe tot een al maar groeiend netwerk van micro hoteliers. In dit boekje leggen 
we je uit hoe je het wormenhotel bouwt en onderhoudt. Daarom hebben we wat 
handige informatie verzameld om jou zo goed mogelijk op weg te helpen om 
goede compost en wormenthee te maken en je te vertellen wat je nu allemaal met 
je compost kunt doen. 
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WAAROM COMPOST GEBRUIKEN?

Leuk zo’n wormenhotel, maar waarom moeten we nou eigenlijk allemaal gaan 
composteren? 

Jaarlijks wordt er in Nederland zo’n 7.500.000.000 kg huishoudelijk afval verbrand 
en 2.500.000.000 kg komt terecht op de vuilstort. Hiervan is 32% gft afval. De 
waardevolle stoffen komen daardoor nooit meer terug in de bodem, die dat zo hard 
nodig heeft. Of het nou op de grote schaal is om de landbouwgrond van de boer 
te verbeteren of simpelweg om de grond in je moestuin, achtertuin, plantenpot 
of in het stadspark. Compost heeft alle ingredienten in zich om de bodem weer 
gezond te maken. Door zijn samenstelling verbetert het de waterdoorlatendheid 
van de bodem, maar de waardevolle stoffen (stikstof, koolstof, fosfor en andere 
mineralen) die we uit de bodem halen om ons voedsel te produceren, geven we 
ook weer terug. De (micro)organismen in de compost voegen biodiversiteit toe 
aan de grond. Kortom door compost aan de bodem toe te voegen maak je de 
grond weer gezond. Door afval te composteren maak je van afval voedsel. Het 
is dus ook een circulaire ingreep. Bovendien willen we geen waardevolle stoffen 
weggooien. Kortom door te composteren herstellen we gedegradeerde bodems. 
Of je het nu gaat gebruiken voor je moestuintje, je plantenpot of om je achtertuin 
te vergroenen, het is broodnodig!

Hier komen de wormen in actie. Zij zijn namelijk dol op jou gft-afval en verteren 
dit razendsnel naar compost en wormenthee. De wormenthee is een fantastische 
100% natuurlijke plantenvoeding. 
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HOE BOUW JE JE EIGEN  WORMENHOTEL?

Een wormenhotel bouwen is makkelijker dan je denkt. Voor dit hotel heb je drie bakken 
nodig. De bovenste twee bakken zijn het lopende buffet van de wormen. Hierin gaat 
het gft-afval waar de wormen zo dol op zijn. De onderste bak is het fundament van de 
wormenbak. Hierin vang je overtollig vocht en wormenthee (percolaat) in op.

Benodigdheden:

• 3 mayo bakken 
• 2 deksels (waarvan een voorgesneden).
• boortjes 2 mm 
• boortjes 6 mm
• scherp mesje
• schuurpapier
• kranten- of kartonsnippers
• flesje (en label) om de wormenthee in op te vangen. 

Hoe ga je te werk?

In de BODEM van BOVENSTE TWEE bakken (nr. 2  en 6) boor je gaatjes van  6 
mm (ongeveer 3-4 cm uit elkaar) zodat het vocht kan ontsnappen en de wormen 
van de onderste naar de bovenste bak kunnen migregen. In beide bakken boor je 
BOVEN aan de RAND aan de BINNENKANT gaatjes van 2 mm (ongeveer 3-4 cm 
uit elkaar) zodat er lucht bij de compost kan. Doe hetzelfde met het wormenfilter 
(nr. 5). Als je alle gaatjes geboort hebt SCHUUR de SCHERPE RANDJES weg!

Zet het wormenhotel in elkaar zoals in de bouwtekening hiernaast.
Leg het wormenfilter (nr. 5) onderin buffetbak 1 (nr 6.). Daarop zo’n 4 cm 
beddingmateriaal. Je hoeft dan alleen nog 200 ml water toe te voegen om het 
beddingmateriaal te bevocthigen. Je wormenhotel is nu klaar voor zijn nieuwe 
bewoners!
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BOUWTEKENING
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6. Buffetbak 1

2. Buffetbak 1
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5. Wormenfilter

4. Beddingmateriaal 

7. Basis bak
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HET WORMENHOTEL OPZETTEN

Gefeliciteerd je bent nu trotse eigenaar van een wormenhotel! Wat is nu de volgende 
stap? Om goede compost te maken en de wormen gezond te houden moet je op een 
paar dingen letten. Hieronder een aantal tips om je op weg te helpen.

Geef de wormen even de tijd om te wennen aan de nieuwe omgeving. 
De eerste 1-2 dagen kunnen ze nog erg inactief zijn.

De wormen moeten eerst wennen aan de nieuwe omgeving, dus geef 
ze de eerste 2 maanden mondjesmaat te eten. Dat geeft ze de tijd om 
zich thuis te gaan voelen en zich te vermenigvuldigen. Daarna kun je 
ze meer voeren.

De wormen houden van rust. Zet de emmer op een stille plek, waar 
deze niet in de weg staat. 

De wormen houden van donker. Zet de emmer niet onder een felle 
lamp, of in direct zonlicht. Zorg dat de wormen het niet te warm, maar 
zeker ook niet te koud krijgen. Temperatuur tussen de 15 graden Celsius 
en 30 graden Celsius zijn ideaal. Als je de wormenemmer buitenshuis 
plaatst let dan goed op de temperatuur. 

Zorg voor een goede vochtigheid in de wormenbak. De compost moet 
goed vochtig zijn, maar niet te nat. Je kan de bak met een plantenspuit 
bevochtigen. Is hij te nat, voeg dan wat karton/kranten snippers toe. Is 
de bak te droog, bevochtig hem dan met een plantenspuit.
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WAT ETEN DE WORMEN?

Allereerst moet je weten dat wormen niet al je gft-afval eten. Hiernaast een kort 
overzichtje van wat er wel en niet het wormenhotel in mag. Een uitgebreidere 
menukaart vind je op pagina 10. Let op dat je de wormen NIET OVERVOERT. 
Vuistregel is dat er bovenop de compost MAXIMAAL een VINGERKOOTJE aan 
voedsel ligt. Hoe fijner het materiaal hoe beter, dus FIJNHAKKEN of in de BLENDER 
geeft het snelste en beste compost (zeker voor gebruik in plantenbakken)! 

Rauwe groente - en fruitresten, 
theezakjes, koffiedik, bloemen- en 

plantenresten, eierschalen.

Vlees of vis, vetten, olie en 
zuivelproducten, katten- en honden 
uitwerpselen, twijgjes, takjes, uien 

citrus
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MENU 
WORMENHOTEL MENUKAART 

 

Dit lusten de wormen Niet in het wormenhotel 

Rauwe groente- en fruitresten, 
aardappelschillen klein gesneden. 

Dierlijke eiwitten. Geen vlees, vis, 
schelpdieren, gevogelte, botten. 

Eierschalen Olie en vetten. 

(Snij)bloemen en kamerplanten Geen zuivel. Kaas, yoghurt, boter, melk. 

Theezakjes (niet van kunststof) en 
zonder nietje. 

Graanproducten: Boord, koek, cake, 
pasta, etc. 

Ko�edik (incl. papieren filter)  Geen gekookte voedselresten. 

Eierschalen (gedroogd en klein 
gemaakt). 

Bananenschillen  en uien 

Papier: karton, keukenpapier, kranten Geen snijbloemen die bespoten zijn met 
gif. 

Oude potgrond. Citrusvruchten: citroen, sinaasappel etc. 

Beddingmateriaal: zaagsel (onbewerkt 
hout), houtsnippers, dorre bladeren, 
karton, papier, stro en hooi.  
Notendoppen 

Kunststof, ijzer, metaal en blik 

 Mest van kleine planteneters zoals een 
cavia of konijn 

Geen uitwerpselen van honden en katten, 
kattenbak vulling 

Stalmest Grof ongesnipperd snoeihout, schors en 
timmerhout 

Hout: fijn versnipperd snoeihout, 
zaagsel, dode bladeren 

As: BBQ en open haard 

Stro, hooi  Alle groenafval die duidelijk besmet zijn 
met schimmels of ziekten 
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GEBRUIK WORMENHOTEL
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DON’TS

Verwaarloos je wormen niet! Het zijn beestjes, die voedsel nodig hebben, dus geef 
ze regelmatig te eten.  Ze zijn best vergevingsgezind, dus met wat extra voedsel 
kun je met een gerust hart op vakantie.

Wormen vriezen dood, dus zet ze bij vorst altijd binnen!

TOEPASSEN COMPOST

In de tuin:
Gebruik het om de grond in je tuin te verbeteren. 

In plantenbak: 
Verouding 1 deel compost 3 delen grond

Moestuin
Planten van nieuwe planten en moestuin: ongeveer  20% compost.

TOEPASSEN WORMENTHEE

Wormenthee of percolaat is fantastische, natuurlijke plantenvoeding
Het is sterk spul dus verdund 1:10 met water gebruiken.
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HANDIGE LINKS

WORDT LID van onze Whatsappgroep!
Hiermee kunnen we contact houden over wat er goed en fout gaat in het proces 
van het composteren.

HANDIGE TIPS voor verzorging van de wormen en je compostbak:
https://www.oudersvannature.nl/hoe-maak-je-wormencompost/
https://www.redwormcomposting.com/getting-started/
https://www.wormenbak.nl/index.php/opzetten

Weten HOEVEEL COMPOST  je waarvoor nodig hebt: 
https://www.vlaco.be/compostcalculator

NIEUWE WORMENCULTUUR:
https://wormenkwekerijwasse.nl/product/compostwormen-mix/

Of je buurvrouw of buurman 
met een wormenbak lief aankijken!

Heel veel plezier met je wormenhotel het maken van je eigen wormencompost!


