
Met wormen GFT-afval 
duurzaam verwerken?

Jasper Veerman (27) 
en Emiel de Kruijff (26) 
bewijzen het. De jonge 
ondernemers zijn vanuit 
de Montgomerylaan 
een webshop in gestart. 
Wormenboerderij.nl. Bij 
Stichting Stunt treffen 
we elkaar. 

Een consultant van soft-
ware-teams en een 
bedrijfseconoom in spor-
tartikelen. Waar hebben 
jullie elkaar gevonden? 
Jasper: “Ongeveer 7 jaar 
geleden, bij korfbalvereni-
ging Excelsior.” En jullie 
achtergrond? “Ik heb nano-
biologie aan de TU Delft 
gedaan, een combinatie 
van biologie, wiskunde 
en natuurkunde”. “En ik 
bedrijfseconomie aan 
de VU in Amsterdam”, 
vult Emiel aan.   

En dan ga je in de 
wormenhandel? “Nou, 
nee, niet zomaar”, zegt 
Emiel. “1,5 jaar geleden 
luisterde ik een Ruben-
Ti j l -Ruben -podcas t , 
bekend van de Lama's. 
Hun nieuwe huisdieren 
waren compostwormen 
die gft-afval verwerken tot 
compost en wormenthee. 
Dát wilde ik ook! En ja, 
dan praat je met familie en 

vrienden. Niemand kende 
het, maar ze waren gelijk 
enthousiast.”
Jasper: “Emiel en ik ston-
den op een punt in ons 
leven waarop we ons 
afvroegen hoe we groener 
aan de slag konden, als 
onderdeel van keuzes om 
duurzamer te leven. We 
vullen elkaar aan, ook als 
persoon. Beide hebben 
we de drive ondernemer te 
worden.”

Wat is de techniek achter 
die wormen? “Een gemid-
deld huishouden heeft wel 
100 kilo groente-, fruit- en 
tuinafval (gft) per jaar. Een 
groot deel wordt verbrand 
en geeft CO2. Wij doen 
gft in een speciale bak, 
de ‘wormenboerderij’. 
Wormen zijn gek op gft. 
Na het opeten ervan is het 
volume 80 procent minder! 
Wat overblijft, de compost, 
bevat uitgebalanceerde 
voedingsstoffen. Perfect 
voor planten in je tuin, bij 
het verpotten, enzovoorts. 
De ‘wormenthee’, het 
vocht dat bij het compos-
teren vrijkomt, vang je ook 
op in de bak. Je mengt het 
met water en giet het op je 
planten.”

 

 Hoe hou je die wormen 
gescheiden van de 
compost? Emiel: “De 
‘boerderij’ heeft verschil-
lende verdiepingen. De 
wormen trekken telkens 
naar een andere laag. 
Elk kwartaal ‘oogst’ je de 
verdieping die de wormen 
verlaten hebben.” 
En dat zijn gewone regen-
wormen? “Nee”, lachen 
de ondernemers, “Het 
zijn compostwormen. Wel 
familie van, maar speciaal 
gekweekt. Ons product 
is de ‘boerderij’, een paar 
liter potgrond en een 

hand wormen. Die blijven 
zich vermenigvuldigen tot 
ze een natuurlijke grens 
tegenkomen: die van de 
bak waarin je ze stopt.” 

Wat is jullie missie? “Wij 
willen dat iedereen thuis 
duurzaam gft kan verwe 
ken. Na de zomer willen 
we een lokaal en soci-
aal product hebben. Met 
Stichting Stunt werken we 
aan een bak van gerecy-
cled materiaal. Met PostNL 
aan een logistiek proces. 
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Emiel (L) en Jasper met hun duurzame wormenbak 

kan hopelijk een rol gaan 
spelen. Door duurzaam 
te koppelen aan sociaal 
hebben we de cirkel hele-
maal rond!”
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Onze mooie en gezellige winkel is op zoek naar 
versterking.
Wil jij ook graag werken in de gezelligste Jumbo van Delft en omstreken?
Reageer dan snel op één van onze openstaande vacatures:

> Verkoopmedewerker brood
> Vulploegmedewerker
> Kassamedewerker 
> En nog veel meer leuke plekken

Bekijk de vacatures om te soliciteren snel op //  
https://nl.jobs.jumbo.com/vestiging/jumbo-delft-buitenhof/

Wij zijn op zoek naar nieuwe 
collega’s.

Laat de Buitenhof stralen!      9


