
 

Welkom bij de Compostfamilie! 

Start van het composteren van jouw GFT afval: 

 

Pak alles uit en vouw de wormenbak open en klik in elkaar 

Graaf de wormenbak in jouw tuin of in een verhoogde 
moestuinbak op het balkon in 

Gooi er eerst de essentiele zaken in zoals wat compost/grond 
met compostwormen (als je die hebt) 

Start met 1/3 van de wormenbak met organisch afbreekbaar GFT 
afval te vullen en dek af met de bijgeleverde wollen mat 

Gefeliciteerd met  
de aankoop van  

jouw DGN Wormenbak … 

Grondniveau in 
de tuin of 

plantenbak



 

 
Pak alles uit en vouw de  
wormenbak open en begin met  
de langere zijwanden uit te vouwen 

 

Plaats het tussenschot 
door het in de bak in 
de gleuven te schuiven 

Vouw de wormenbak 
open en klik in 

elkaar … 



 

Zoek een plek uit om de wormenbak in te graven. Wij raden een 
plek aan, waar je bijvoorbeeld groenten en kruiden in de tuin hebt. 
Of op het balkon in een verhoogde moestuinbak als je geen tuin 
hebt. Gebruik een spade en pak een tuingieter voor bewatering. 

Graaf een gat van ruim 80 cm lengte x ruim 60 cm breedte x 30 cm diepte. 
Belangrijk is dat de bovenkant van de wormenbak minimaal  
10 cm boven de grond komt voor de luchtstroom en ventilatie door de    

  openingen in de bovenkant van de wanden! 

Zodra je de wormenbak in het gat heb geplaatst, kijk dan op het oog of hij 
‘waterpas’ staat. Voeg wat grond toe of haal wat grond weg tot hij goed staat. 

Vul dan de 10 cm rondom de bak op met grond en water, totdat de bak goed 
ingegraven staat. Stamp de grond rond de wormenbak NIET aan. Want we willen 
dat de wormen gemakkelijk de krat in- en uit kunnen. 

Nu kan de wormenbak 
ingegraven worden :-)

Hou rondom de wormenbak van 60 x 
40 ruim 10 cm ruimte aan de 
zijwanden aan bij het ingraven, om dat 
later met losse grond en water op te 
vullen, zodat de compostwormen 
gemakkelijk erin en eruit kunnen!



 

Wat heb je nodig? 

100% wollen mat (wordt meegeleverd met de wormenbak en 
kan je het beste vochtig houden en de compost / het GFT 
afval mee afdekken) 

Als er geen compostwormen in je tuin of je verhoogde 
moestuinbak zitten, kan je een hand vol (500 gr) 
compostwormen /Tijgerwormen / Eisenia fetida / 

Strooiselwormen toevoegen (niet meegeleverd). Deze is volwassen 
ongeveer 8 cm lang en vaak rood van kleur met soms oranje 
banden. Eet dagelijks zijn eigen gewicht aan GFT afval. 

Begin met een laag grond en meng dat voorzichtig met de 
compostwormen. Voeg dan GFT afval van maximaal 5 cm aan 
grootte, kwa stukken, toe. Knip karton van de verpakking van 

de wormenbak in stukken (max 5 cm) en voeg daarbij ook 
krantenpapier toe. Woel daarna alles voorzichtig met een woeler/
schepje/harkje om en zorg dat het vochtig is (voeg zonodig water 
met de gieter toe). Zorg dat er minimaal 2 tot 5 liter GFT afval per 
week in de bak staat en wordt toegevoegd. Is 1/3 van de bak vol 
voeg daarna 10 tot 30 liter GFT afval per week in 2/3 van de bak 
toe. Net zo lang tot de bak vol zit met mooie donkere compost tot 
het niveau van de ventilatieopenin-gen aan de bovenkant. 

Het vullen van de 
wormenbak!



 
 

Beschouw de wormenbak als een HUISDIER. Het heeft alleen 
veel minder onderhoud nodig en produceert bovendien 
compost voor jouw gewassen en bodem van jouw GFT 
afval. Dat afval hoeft ook niet meer afgevoerd te worden 

dus ontlast het klimaat. 

De wormenbak is ontworpen om door gezinnen van maximaal 
4 personen te worden gebruikt. De verwerkingscapaciteit van 
de wormenbak, als ze eenmaal in gebruik zijn, zal ongeveer 

30 liter/15 kilogram organisch afval per week zijn.  
 
In het begin, wanneer je je wormenbak in gebruik neemt, zal 
je niet zoveel organisch afval in de wormenbak kunnen doen. 
Je moet de compostwormen de eerste week in hun nieuwe huis 

laten wennen en hun aantal uitbreiden, voordat ze 15 kg fruit en 
groenten per week kunnen eten.  

 
Compostwormen zijn overlevers, dus als jouw organische 
afval om welke reden dan ook wordt verminderd, zullen ze 
zich aanpassen aan hun omgeving. Ze zullen ook niet beperkt 

zijn tot de wormenbak, maar zullen de mogelijkheid hebben door 
het tuinbed in de tuin of plantenbak op het balkon te bewegen, om 
terug te komen naar de wormenbak voor hun voedsel als dat er 
weer is.  

 
Eet je veel groente en fruit en heb je meer GFT-afval dan 
30 liter/15 kilogram per week, dan kun je 2 of meer 
wormenbakken aanschaffen. De wormenbakken kunnen 

eventueel als zitbank in de tuin worden gebruikt, of ze kunnen in 
aparte tuinbedden worden ingegraven. 

Hoe voed je je 
wormenbak?



 
 

Wat kan je wel in de wormenbak gooien en wat niet? 

* PAPIER & KARTON Het meeste papier en karton kan aan 'De 
Wormenbak’ worden toegevoegd, zolang het niet gelamineerd of 
super glanzend is. Nogmaals, hoe kleiner de stukjes, hoe beter. 
Ongewenste post, kantoorpapier, rekeningen, enveloppen (geen 
plastic vensters), post-it's. Papieren borden, tissues, eierdozen, 
papieren cupcakevormpjes, bakpapier, zelfs karton en papieren 
verpakkingen zijn prima. 

* NATUURLIJKE VEZELS Wattenbolletjes en -pads, tampons, 
toiletpapierrollen en zelfs condooms en handschoenen van 
natuurlatex kunnen in 'De Wormenbak’. Oude kleding, 
gezichtsreinigers, servetten, tafelkleden en zeer oude handdoeken 
kunnen worden gebruikt zolang ze zijn gemaakt van natuurlijke 
vezels zoals katoen, viscose, linnen, hennep of wol (geen polyester, 
nylon, acryl of mengsels) - versnipper ze gewoon in kleine stukjes. 
Pluis-matjes van wasmachines en drogers mogen ook, zolang het 
alleen afkomstig is van kleding gemaakt van natuurlijke vezels. 



* HOUT EN BAMBOE Zaagsel (geen verf) is geweldig. Tandenstokers, 
afvalhout, bamboe en bio-plastic bestek en servies kunnen worden 
gecomposteerd, samen met gebruikte lucifers, bamboe resten, tuin-
snoeisel (snijd ze klein) en houtskool van de open haard - zolang 
je de as maar wegspoelt die te veel is en alkalisch voor ''De 
Wormenbak’. 

* MENSELIJK EN DIERLIJK AFVAL Menselijk haar en nagels, gebruikte 
gezichtsdoekjes, gebruikte katoenen verbanden en sanitaire 
artikelen kunnen allemaal worden gecomposteerd in 'De 
Wormenbak’, zolang ze maar gemaakt zijn van 100% natuurlijke 
vezels. Alle soorten haar van huisdieren zijn prima, evenals 
gebruikte kranten en uitwerpselen van vegetarische huisdieren en 
vee (konijnen, cavia's, hamsters, koeien en paarden). Uitwerpselen 
van honden en katten zijn NIET geschikt voor ''De Wormenbak’ als 
je de gewassen eromheen eet. Maar prima als je hiervoor een aparte 
'De Wormenbak’ wil hebben. 

* NIET COMPOSTEERBAAR Je kunt in 'De Wormenbak’ geen niet-
organisch afbreekbare materialen zoals plastic, blikjes, sigaretten, 
bouwafval, giftig afval, glas of andere soortgelijke materialen 
composteren. 

VEEL COMPOSTPLEZIER! 

Stuur foto’s, videos naar 
info@duurzamegronden.nl 

Https://duurzamegronden.nl

mailto:info@duurzamegronden.nl

