
 

 
 
In deze opdracht ga je je eigen composteer-emmer maken. Composteren is een 
goedkope en natuurlijke proces waarmee je keuken- en ander huishoudelijk afval omzet 
in een waardevol en voedingsstoffen rijk product dat de bodem verbetert en daarmee de 
plantengroei bevordert. Compostering met behulp van wormen  is de snelste manier om 
huishoudelijk afval om te zetten. 
 
Stap 1 Zorg voor een emmer of krat. Boor gaten in de bodem voor drainage en gaten in 
de zijkant voor de ventilatie. Plaats de emmer/krat op stenen zodat overtollig vocht kan 
weglopen. 
Stap 2 Leg een bodem van vochtig , uitgelekt materiaal in de emmer. Bijv. nat 
krantenpapier of afgevallen bladeren. 
Stap 3 Vang in de tuin een aantal rode wormen of koop deze (viswinkels) en plaats deze 
in de emmer. 
Stap 4 Vul de emmer met verteerbaar huishoudelijk afval. Bijv. groente- en fruit resten, 
theezakjes, koffiedik en –filters. 
Stap 5 Nadat alle afvalresten zijn omgezet kan de compost worden “geoogst” en 
gebruikt als natuurlijke meststof in de tuin. 
 
 

 
 
Etens- en huishoudelijk afval vormt 20-30% van het geen we weggooien en zou eigenlijk 
gecomposteerd moeten worden. Door het aanleggen van composthopen voorkomen we 
dat dit afval op vuilnisstorten belandt en daarmee ruimte in neemt en zorgt voor het 
vrijkomen van methaan, een broeikasgas. Dus voorkom dat dit bruikbare afval onbenut 
wordt weggegooid en leg je eigen compost-emmer aan. 
 
 

 
 
Deze activiteit neemt ca. 90 minuten in beslag.  
Af en toe moet je de wormen voeren met nieuw keukenafval.  De wormen kunnen het 
keukenafval en bepaald ander huishoudelijk afval in een periode van slechts 2-3 
maanden omzetten in waardevol en her te gebruiken materiaal.  
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Bouw een eigen composteer-emmer en beperk hiermee de hoeveelheid afval die je 
produceert. 
 

 
 
Je krijgt inzicht in afval management en recycling, in het bijzonder in compostering door 
wormen. 
 
 

 
 
De zelfevaluatie kun je 1 a 2 weken nadat je de composteer-emmer hebt gemaakt 
uitvoeren. 

1.  Proberen de wormen te ontsnappen? 
2.  Heb je veel last van fruitvliegjes? 
3.  Stinkt de emmer? 
4.  Is het afval gaan schimmelen? 

 
Antwoorden 

1. Indien ja dan is de voedingsbodem op of het is te nat –droog in de emmer. 
2. De emmer is niet goed afgedekt 
3. Er is onvoldoende ventilatie, te veel voedsel of de bodem te nat 
4. Je hebt de wormen te veel gevoerd. 

   
 

 
 

• Praktische workshop 
• Begeleid groeps/individueel werk 

 

 
 
Deze leeractiviteit kan worden uitgevoerd door individuen of kleine groepjes. Dit kan 
zowel thuis als op school. 
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• Grote plastic emmers/containers 
• Boor 
• Oude kranten/bladeren 
• Water 
• Steen of blokken 
• Ca. 500 gram rode wormen (officiële namen: Eisenia foetida en Lumbricus 

rubellus). Kijk op het Internet waar je deze kunt kopen. Zoek ook uit wat wormen 
graag eten. 
 

 

Hulpmiddelen 
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