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Maak je eigen  
wormenbak

en wormencompost
Een wormenbak is zowat het kleinste systeem waarin 
je kunt composteren. Maar hoe begin je aan zoiets? Om 
dat te weten te komen, contacteerden we een specialist: 
het Nederlandse De Wiltfang, dat De Wormtoren op de 
markt brengt. Wat blijkt? Zelf met een wormenbak 
aan de slag gaan is minder moeilijk dan het lijkt. Als je 
rekening houdt met een aantal duidelijke richtlijnen, 
kan je quasi meteen van start.
tekst: Jan Hoffman
Fotografie: De Wiltfang

Organisch keukenafval hebben we allemaal, jaarlijks 
om en bij de 250 kg voor een gemiddeld gezin van 

drie tot vier personen. Dat keukenafval kan je uiteraard 
gewoon weggooien. Maar door dit te doen, ben je niet 
enkel weinig milieubewust bezig, je verspilt bovendien een 
waardevolle, potentiële meststof voor je planten. Je kan 
op een eenvoudige manier composteren met behulp van 
wormen. Met een wormenbak maak je geurloos compost 
van uitstekende kwaliteit en dit met een systeem dat bitter 
weinig plaats nodig heeft. Zo kan je een wormtoren binnen, 
in de bijkeuken, de schuur of zelfs gewoon buiten plaatsen.

“Composteren met wormen gaat veel sneller dan traditioneel 
composteren in de tuin, waarbij micro-organismen worden 
gebruikt”, zegt Erik van Diffelen, eigenaar van het in 
Maartensdijk (nabij Utrecht) gevestigde De Wiltfang. 
“Bij ons systeem, De Wormtoren, werken we voor een 
gemiddeld gezin met een systeem dat voorzien is van drie 
bakken, al kunnen er uiteraard meer bakken bijbesteld 
worden als de afvalstroom groter is. In het concept staat 
de strikte scheiding tussen vers toegevoegd afval en de 
compost in wording centraal.”

Erik:“Wormen worden samen met vulmateriaal en wat vers 
keukenafval in de onderste bak aangebracht. Deze is 
voorzien van een gaatjesbodem. Nadat de wormen alles tot 
compost hebben verwerkt, kruipen ze naar boven, door de 
gaatjes in de bodem van de volgende bak, waar weer nieuw 
keukenafval is toegevoegd. In hun spoor blijft uitstekende 
compost achter. Inmiddels is het vocht uit het organische 
afval naar onderen gestroomd in een vocht-verzamelbak 
op een staander. Deze bak is voorzien van een kraantje, 
waaruit zeer rijke ‘compostthee’ voor de planten getapt kan 
worden. De ‘thee’ kan na ongeveer tien keer verdunnen met 
water aan planten worden gegeven.”
De enige voorwaarde is een temperatuur van ongeveer 5 
tot 26 graden. In de winter zet je De Wormtoren dus beter 
binnen, omdat het composteerproces door te grote kou 
vertraagd kan worden of zelfs helemaal stil kan vallen. 
Tijdens de zomer is het opletten dat het systeem niet in de 
directe zon staat. Daarnaast vermijd je ook best dat er water 
in de toren komt. Oppassen voor stromende regen dus!

“Het proces van composteren met wormen is volledig 
reukloos. Omdat er lucht door de toren circuleert, wordt het 
composteren nog extra versneld”, gaat Erik van Diffelen 
verder. “Het eindresultaat, wormencompost, is veel meer 
dan gewone plantenvoeding omdat de concentratie 
van nuttige stoffen erg hoog is. In de praktijk moet je de 
compost mengen in een verhouding van 1 op 10. Voeg 
dus 10 liter grond - of om en bij één emmer - toe aan 1 
liter compost en mix het geheel. De ideale verhouding is 
het verspreiden van ongeveer 2 liter van dit mengsel per 
vierkante meter grond.”
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Meer weten?
	www.dewiltfang.nl 

DE OpBOuW
Hoe bouw je nu zo’n wormentoren op? Ten eerste creëer je 
een startomgeving voor de wormen.
Erik: “In een emmer vermeng je kokosvezels met een flinke 
hand grond - uit de eigen tuin of uit een zak potgrond, en 
om en bij de 250 gram aan vochtige slierten krantenpapier. 
Vervolgens leg je ongeveer 5 cm groenafval op de 
gaatjesbodem van de eerste bak en dek je dat af met 
het mengsel van kokos, grond en kranten uit de emmer. 
Plaats het deksel op deze eerste bak en zet de andere 
twee bakken apart. De wormen worden daarna op het 
mengsel gelegd en afgedekt met een laag van slierten 
vochtig gemaakt krantenpapier. De wormen zullen snel in 
het mengsel verdwijnen.”
“Pas als je merkt dat de wormen goed aan de slag zijn 
gegaan in de eerste bak, begin je met de tweede bak. Dit 
betekent onder meer dat je de eerste paar weken wel nog 
groenafval op de ouderwetse wijze zal moeten afvoeren. 
Meng in deze tweede bak groenafval met vochtige slierten 
krantenpapier en plaats deze bak vervolgens op de eerste 
bak. De wormen zullen door de gaatjes in de bodem van 
de bak naar de volgende bak kruipen, waar ze op zoek 
gaan naar nieuw voedsel. Hierbij overigens een tip: heb 
je veel fruitafval, dan is het aangeraden om iedere laag 
met slierten droog krantenpapier af te dekken, omdat 
zo de ontwikkeling van onder andere fruitvliegjes wordt 
afgeremd.”
Om een lang verhaal kort te maken: na verloop van tijd ‘zet’ 
het groenafval zich en wordt het homogeen. De wormen 
‘her-eten’ hetzelfde voedsel diverse keren, dit maakt 
deel uit van het composteerproces. Nadat de wormen 
het materiaal in de onderste bak hebben omgezet in een 
rijke, zwarte compost, is daar het proces voltooid en is het 
materiaal klaar voor gebruik in de tuin of in de plantenbak. 
Vanaf nu herhaalt het proces zich eindeloos.

HEt iDEALE ORgANiSCHE AFVAL
Maar wat zijn ten slotte de eetgewoonten van wormen. 
Kan je zomaar alles gebruiken? En hoe bereken je de 
‘verwerking’?
“Er is natuurlijk goed en minder goed voedsel”, zegt  Erik 
van Diffelen. “Ideaal zijn groente- en fruitafval, theeblaadjes, 
granen, zetmeel, bloemen, eierschalen, koffie met filter, 
karton (eierdozen) en krantenpapier, bladeren, zaagsel 
en paardenmest. Te vermijden zijn dan weer zaken als 
citroenen en zure sinaasappels, plantenzaden, gras, 
honden- en kattenafval, vlees, vis, oliën en boter, kaas, 
dressing, zuivel of gist. Een interessante tip is trouwens dat 
je één of twee keer per week een kleine hoeveelheid afval 
toevoegt. Hoe kleiner dat afval gesneden is, hoe sneller de 
wormen het zullen composteren. Om alle misverstanden 
te vermijden: nieuw afval wordt altijd toegevoegd in de 
bovenste bak.”
“Je mag ervan uitgaan dat wormen per week drie tot vijf keer 
hun eigen gewicht composteren. Heb je een halve kilogram 
wormen, dan eten die om en bij de twee kilogram afval per 
week. Goed om weten is dat de hoeveelheid wormen zich 
in de loop van de tijd aanpast aan de omstandigheden 
in de wormtoren. Heb overigens wat geduld, het proces 
verloopt niet zo heel snel. Houd er rekening mee dat het in 
normale omstandigheden om en bij de drie maanden duurt 
voor de wormen de eerste bak hebben gecomposteerd. 
Daarom is het van belang om niet te veel groenafval tegelijk 
te geven. Beter is om regelmatig, ideaal is tweemaal per 
week, kleinere hoeveelheden toe te voegen. De maximale 
hoeveelheid per bak bedraagt ongeveer 10 cm.”

Sinds 2006 heeft men met deze prijs al meer dan 2.000 Belgen gelauwerd die, 
hetzij individueel hetzij met hun organisatie, bijdragen tot de bouw van 
een duurzame toekomst.

U bent een burger, een jongere onder dan 30, een bedrijf, 
een vereniging, een gemeente/stad, een school/universiteit, 
een jeugdcentrum… U hebt een vernieuwend project ontwikkeld 
op het gebied van milieubescherming, energiebesparing, 
duurzaam bouwen, mobiliteit of klimaatverandering? 

 Neem gratis deel en probeer een van de Awards te winnen!  

Grote bedrijven en instellingen, leiders op het gebied van energie en 
milieu, zullen op 2 juni 2016 de 8 Awards uitreiken tijdens een prestigieus 
“media event” op de site van Tour & Taxis.

Stuur uw dossier ten laatste op 24 maart 2016

11de editie van de 
Belgische Energie- en Milieuprijs

2016

Référence Média

 
Creative Events

TUINMAGAZINE

Info en inschrijvingen:
www.eeaward.be

Iedereen 
kan 

optreden!




