


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 de Wormenboerderij 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
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Deel I – Wormenhotel in elkaar zetten

Onderdelen
Pak je pakket van de Wormenboerderij uit. De brief met de QR-code naar deze pagina heb
je al  gevonden! Controleer of je de volgende onderdelen hebt ontvangen:

Voetstuk * Behuizing van de lekbak
(met ronde gat)

4 schroeven met
vleugelbouten

Lekbak (met ronde gat) Kraantje met twee
rubberen afsluitringen en

witte plastic moer

Composteerbakken *

Deksel met handvat Kartonnen doos (zelfs de
verpakking is een grondstof)

(optioneel)
Compostwormen inclusief
startgrond en wormenvoer

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

* Zwarte Wormenboerderij
Heb je een zwarte Wormenhotel? Bij deze editie is er namelijk een extra composteerbak die
je omdraait om er een voetstuk van te maken.
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Instructievideo - Onderdelen

Benodigdheden
● 30 minuten tijd
● Een lekker muziekje

Tip: de “Wormenboerderij Opstarten” playlist op Spotify. Klik op de link om ‘m te
openen. Spotify vindt ons nog niet bekend genoeg om de playlist op te nemen in de
zoekresultaten – onbegrijpelijk toch?

● Een goed humeur

Wormenbak in elkaar zetten

1

Plaats het voetstuk op de grond met de dichte zijde
naar achteren.

Zwarte Wormenboerderij? Dan ziet je voetstuk er
iets anders uit. Je gebruikt een extra composteerbak
en promoveert die tot voetstuk door ‘m om te
draaien.
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https://www.wormenboerderij.nl/pages/alle-onderdelen-wormenbak
https://open.spotify.com/playlist/19KZVwsrLPLIUIYETV5CDj?si=aebad0bc6c3a4474


2
Plaats de behuizing van de lekbak precies boven op
het voetstuk, met het ronde gat naar je toe.

3
Draai het voetstuk en de behuizing van de lekbak 90
graden, zodat ze met de zijkant op de grond liggen.
Dit is makkelijker voor de volgende stap.

4

Gebruik de 4 schroeven met vleugelbouten om deze
twee onderdelen aan elkaar vast te zetten. De
schroeven plaats je in het uiterste gat in elke hoek.
Mocht je problemen hebben met het vastdraaien
van de vleugelbout, plaats de schroef dan twee of
drie gaten naar de binnenkant. Draai de vleugelbout
handvast op de schroef.

5 Plaats de Wormenboerderij weer met beide beentjes
op de grond.

6 Plaats de lekbak in de behuizing zodat de twee
ronde gaten op elkaar aansluiten.
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7

Schuif een rubberen afsluitring om de schroefdraad
van het kraantje. De platte kant van de afsluitring
moet tegen de lekbak zitten. Plaats het kraantje door
het ronde gat van de lekbak. Schuif vervolgens de
andere afsluitring om het kraantje. Wederom moet
de platte kant van de rubberen afsluitring tegen de
lekbak zitten. Zet het geheel vast door de plastic
moer op het kraantje handvast te draaien.

8 Voeg één composteerbak toe...

9

…en doe daar de deksel op (deze mag je er straks
weer afhalen). Het installeren is gelukt, doe een
Wormendans en ga snel naar de volgende pagina.
De overige composteerbakken heb je de eerste
weken niet nodig.

Instructievideo - In elkaar zetten
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https://www.wormenboerderij.nl/pages/wormenbak-in-elkaar-zetten


Deel II – Wormenboerderij in gebruik nemen

Eerste composteerbak in gebruik nemen

1
Bij het opstarten van je eigen Wormenboerderij heb
je één composteerbak nodig. Deze zit al op de
lekbak na de installatie.

2

Plaats één laag karton, van de doos waarin de
Wormenboerderij is geleverd, op de bodem van je
composteerbak. Scheur of knip met een schaar het
karton in de juiste vorm (voor de kenners: een
vierkant) en verwijder eventuele nietjes en plastic
tape. Deze bodem van karton zorgt straks ervoor dat
je nieuwe huisdieren, de wormen, niet in de lekbak
zullen vallen. Zeker in de eerste weken zullen je
wormen moeten wennen aan hun nieuwe huisje.

Aangezien karton uiteindelijk vergaat en kunststof
niet, kan je het filterdoek onder het karton leggen.

3
Boven op het karton kan je jouw wormen en de
aarde plaatsen. Wanneer je bij de Wormenboerderij
het startpakket hebt besteld, heb je
compostwormen en vruchtbare aarde ontvangen. **

4

Karton is je beste vriend, daarover later meer. Neem
een stuk karton van ~40x20cm (dit is niet geheel
toevallig de helft van de bovenkant van je kartonnen
verpakking). Scheur dit in kleine stukken en maak
vochtig door het in een bak of emmer met water te
mengen.
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https://www.wormenboerderij.nl/blogs/tips-en-advies/wormen-en-compost-in-lekbak


5 Voeg vervolgens de klein gescheurde en vochtige
kartonsnippers toe aan de composteerbak.

6

In de eerste vier weken is het belangrijk om niet te
veel eten toe te voegen. Je wormen zijn gestrest van
de reis en zullen even op adem willen komen in de
Wormenboerderij. Begin met het wekelijks
toevoegen van kleine hoeveelheden en klein
gesneden GFT. Plaats het GFT 2-3 cm onder de
grond, zodat de wormen er goed bij kunnen. Gaat
het eten rotten? Dan voeg je te veel eten toe.
Hebben de wormen al het eten opgesmikkeld? Dan
kan je vaker per week GFT toevoegen.

7

De wormenfamilie draait na 3-4 maanden op volle
toeren. Bouw daarom langzaam de hoeveelheid GFT
op die je in de Wormenboerderij plaatst. Blijf je GFT
wel klein snijden. Wormen hebben geen tanden, dus
ze zullen moeite hebben om een hele broccoli weg
te krijgen.

** Geen startpakket besteld? Zorg dat je minimaal 250 gram compostwormen en minimaal
vijf liter vruchtbare potgrond in huis hebt. Deze hoeveelheden zijn nodig om te garanderen
dat de wormenfamilie genoeg ruimte heeft en snel genoeg groeit om al jouw GFT te kunnen
opeten.

9



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 moet je Wormenboerderij
beschut staan van de regen, anders loopt het water naar binnen en wordt de inhoud te
vochtig. De meeste mensen zetten hun Wormenboerderij daarom in de bijkeuken, garage,
tuinhuisje, veranda of buiten onder een afdakje/overkapping.
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Deel III – Wormenboerderij vullen

GFT toevoegen
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. 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. Karton en eierdozen zijn je beste vriend! 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. 

Wel Met mate Niet

Groente Gekookte groente (zonder
zout en olie)

Olie en vet (hierdoor stikken
je wormen, ze ademen
namelijk door hun huid)

Fruit, zelfs avocadopitten en
bananenschillen

Brood (let op schimmel) Grof of groot tuinafval (te
hard / duurt te lang)

Schillen en noten(doppen) Pasta (zonder zout en olie) Vlees, vis en zuivel (rotten)

Eierschalen Rijst (zonder zout en olie) Snijbloemen (gif)

Koffieprut Ui & knoflook

Bladeren, stro, droog gras &
kleine takjes

Citrusvruchten

Papier en karton

Keutels van andere
vegetarische huisdieren
(hamster/cavia/konijn)

Staat je afval niet in deze lijst? Composteren met de Wormenboerderij is geen exacte
wetenschap. Denk logisch na en experimenteer!
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Instructievideo - GFT toevoegen

Nieuwe composteerbak toevoegen
Je voegt een nieuwe composteerbak toe wanneer de bovenste bak voor ⅔ vol is. Je plaatst
de nieuwe bak bovenop de volle. Vervolgens volg je dezelfde handelingen als stap 4 “Eerste
composteerbak in gebruik nemen”. In het kort komt dit neer op:

● Plaats één laag karton op de bodem van de composteerbak.
● Bedek het karton met een laag aarde, wormen en compost. Deze kun je pakken uit

je vorige, volle, composteerbak. Dit zorgt voor een vliegende start van de nieuwe
laag – de rest van de wormen zal binnenkort ook de weg weten te vinden naar de
nieuwe laag.

● Voeg bovenop licht vochtig en klein gescheurd karton toe.

Dit proces kan je elke keer herhalen wanneer een composteerbak ⅔ vol is. Hierdoor
ontstaat er een toren van meerdere composteerbakken. Als je veel GFT verwerkt, kan het zo
zijn dat je extra composteerbakken nodig hebt. Stuur ons dan een berichtje.
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Deel IV – Wormencompost oogsten

Wat is wormencompost?
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 eerder beschreven voeg je een nieuwe composteerbak toe zodra de bovenste bak
voor ⅔ vol is. Twee à drie maanden later hebben de wormen de laatste stukken GFT
verwerkt tot compost en is het tijd deze ‘oude’ bak 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.

Hoe kan ik wormencompost oogsten?
Wanneer het tijd is om een bak te oogsten, haal je deze composteerbak onder uit de stapel.
Het kan zijn dat sommige stukken GFT zoals een avocadopit nog niet helemaal verteerd
zijn. Deze moeten nog een rondje composteren: haal ze uit de te oogsten bak en voeg ze
boven in de Wormenboerderij toe, zoals je ook met je nieuwe GFT van die dag zou doen.

De te oogsten bak is meestal grotendeels vrij van wormen. Deze zijn altijd op zoek naar eten
en hard aan het werk in de bovenste laag van je Wormenboerderij. Is de te oogsten laag
mooi zwart en effen, maar zie je meer wormen dan verwacht? Dan kun je de wormen
wegjagen door ze in het zonnetje te zetten, ze houden namelijk niet van licht:

1. Zet de te oogsten bak boven op je Wormenboerderij (tijdelijk als bovenste laag)
2. Schep de inhoud goed door om deze luchtig te maken, en te zorgen dat het licht

een zo groot mogelijk oppervlak kan bereiken.
3. Laat deze bak overdag een paar uur staan. De wormen zullen naar de ondergelegen

bakken vluchten.

Je wormencompost is nu klaar om uit de bak te halen. De geoogste compost kun je
mengen met potgrond (verhouding 1 op 2 tot 1 op 10) of gewoon uitstrooien over je gazon
(1-5 liter per m2). De geoogste bak kun je nu weer gebruiken zodra je bovenste laag vol is.
Je hoeft de wormenbak niet schoon te spoelen. Sterker nog, deze restjes wormencompost
zullen het proces alleen maar versnellen. Om dezelfde reden kun je een handje van de verse
compost toevoegen aan je bovenste bak om deze ook een boost te geven!

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 oogsten

Wat is 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. Het is een voedzame voedingsstof voor je planten.

Wanneer en hoe kan ik wormenthee aftappen?
Het verschilt heel erg per Wormenboerderij of en hoe vaak je wormenthee kan aftappen.
Het is ook geen enkel probleem als jij geen wormenthee hebt in je lekbak. Dit betekent dat
alle vocht en voedingsstoffen wordt vastgehouden door je wormencompost.

Heb je wel wormenthee? Je kunt via het kraantje de wormenthee aftappen. Deze meng je in
een verhouding van 1 op 10 met water en geef je aan je plantjes. Ook dit is geen exacte
wetenschap: 1 op 20 is ook goed. Vergelijk dit met siroop: die meng je de ene keer ook wat
sterker dan de andere, maar drink je liever niet direct uit de fles.

Heb je een Interrail vakantie in Europa of een fietsvakantie naar Wormerveer? Genieten zeg!
Het is wel belangrijk dat de wormenthee afgetapt wordt om te voorkomen dat de
Wormenboerderij vol komt te staan met water. Zet het kraantje open met een gieter of bak
eronder - dit kan natuurlijk ook als je gewoon thuis bent.
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Instructievideo - Wormenthee oogsten
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Nawoord

Ha kanjer, je hebt de hele handleiding doorgenomen: hulde! Hopelijk waren de liefde,
aandacht en plezier die wij erin hebben gestopt te voelen. Mocht je vragen hebben,
complimenten of verbeterpunten: wij horen ze graag! Stuur ons een berichtje via de mail of
website.
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