
Wat is een wormenhotel?
Een wormenhotel is een compostbak 

waarin je compostwormen houdt. 
Deze wormen zetten je groente- en 
fruitafval om in wormencompost. 
Wormencompost gebruik je in je 

moestuin of stop je bij je 
kamerplanten.

Hoe werkt een wormenhotel? 
Wij maken een stapelbare wormentoren. Deze bestaat uit een aantal op 
elkaar gestapelde compostbakken. De compostbakken hebben gaatjes 
in de bodem, behalve de onderste compostbak. Hier vang je het vocht 
op wat uit de compost loopt. Dit vocht kun je toevoegen als mest aan je 
gieter vol water en bij je planten gieten.

De wormen kruipen door de 
gaten in de bodem naar het 
afval in de bovenliggende bak. 

De inhoud van de eerste bak is 
gecomposteerd als je hier 
geen wormen meer in vindt. 
Je leegt deze bak en zet hem 
weer bovenop om te vullen. 

Is het droog in je hotel, voeg 
dan (regen)water toe.

Je start in de bovenste bak met de wormen, compost 
en het groente- en fruitafval. Als de bovenste bak vol is 
zet je er een lege compostbak bovenop en vul je deze 
met afval. 



Bouwtips
Compostwormen voelen zich in heel veel verschillende
bakken thuis. Belangrijk is dat je 3 of 4 in elkaar passende 
bakken hebt, die opgestapeld stabiel blijven staan. Een vierde 
bak geeft meer composteerruimte.
Boor in de bodem van de composteerbakken gaatjes van 6 
mm. De wormen verplaatsen zich door de gaatjes en het 
vocht loopt hierdoor naar de opvangbak.
Bouw een kast om het wormenhotel heen. De bakken staan 
zo van de grond en het hotel kan buiten beter tegen de 
elementen. Wij hebben hout gebruikt van een oude kast en 
pallets. 

Wat eet een compostworm?
Compostwormen kun je makkelijk 
online bestellen. Dit is een mix van 

soorten wormen die goed zijn in het 
verwerken van afval en het verbeteren 
van de bodem. Ze houden, net als ons, 

van een gevarieerd dieet. Ze lusten 
veel, maar niet alles is goed voor ze:

Wel voeren:
• Ongekookt tuin- en keukenafval (snippers 

snoeiafval, dode bladeren, schillen, loof, 
klokhuis)

• Snippers onbedrukt papier en karton
(eierdozen, keukenrol, golfkarton)

• Stro, hooi en zaagsel met mest van kleine 
planteneters.

• Koffieprut

Niet voeren:
• Brood
• Gekookte voedselresten
• Dierlijke producten
• Vet
• Citrusvruchten

Zorg voor frisse lucht door de bakken op een rooster te 
plaatsen.
Bovenop de kast maak je een klep om je wormenhotel 
makkelijk te vullen met voedsel. Maak een deurtje waar je de 
bakken uit de kast kunt pakken voor het wisselen van de 
compostbakken en het ‘oogsten’ van je compost en vocht. 
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