Buurtcomposteren
Opening wormenhotel
Spaarndammerplantsoen

Geschiedenis

Amsterdam (2017)

In 2015 begon ik (uit eigenbelang, want Am-

steunde ons met een bijdrage uit het potje

sterdam deed niet aan GFT inzamelen) sa-

Buurtinitiatieven. We startten met 5 huis-

men met wat buren op straat in een mooie

houdens, maar dat werden er al gauw meer.

eikenhouten kast, gevuld met wat wormen

Vandaag zijn er 45 huishoudens ingeschre-

ons GF (de resten uit de keuken) te com-

ven en oogsten we 3 maal per jaar prachtige

posteren. Stadsdeel Amsterdam Zuid onder-

wormencompost.
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C O M P O S T E R E N

De Buurt
Van 3-4 buren die ik kende bij mij in de
straat ken ik er inmiddels minimaal 150. En
zij elkaar. Al doende kwamen we erachter
dat wormen verbinden. Vanaf dat moment
dacht ik: “waarom doen we dit niet allemáál?”. Mensen ontmoeten elkaar bij het
wormenhotel en leren zo hun buren (beter)
kennen. Bewoners zien het wormenhotel dan
ook niet alleen als een vorm van 'afvalverwerking' maar ook als buurtactiviteit, die de
sociale cohesie ten goede komt. Gemiddeld
2 maal per jaar oogsten we de compost.
Daar maken we dan een oogstfeestje van.

Opening eerste Schoolcompost wormenhotel 10e Montessori Amsterdam (2019)

We zouden het niet meer willen missen. Het

Wormenhotel Model Adam 3

Missie en doel

is dé aanrader voor andere buurten!

Dit nieuwe model is ontworpen door Elmo

Stichting Buurtcompost heeft als missie:

Vermijs en Arie van Ziel. Het is gemaakt van

samen met wormen de bodem voeden. We

100 procent duurzaam materiaal (geperst

willen buurtbewoners in Nederland kennis,

Het begin van stichting Buurtcompost was

stro/bermgras (eco-boards)) en geïnspireerd

inzicht en mogelijkheden bieden voor de

geboren. Samen met Arie van Ziel, architect

door organische vormen. Daarnaast is het

lokale, decentrale verwerking van groente-,

en compostvriend, hebben we dit bewoners-

wormenhotel ontworpen vanuit het oogpunt

fruit- en tuinafval tot grondstoffen voor bo-

van de worm: hoe zou de worm zich het pret-

demverbetering. Dit wordt bereikt door het

tigst voelen? Zo wordt er gestreefd naar de

plaatsen van wormenhotels en het geven

ik kende bij mij in

beste leefomstandigheden, met een goede

van compostcursussen in de stad. Het doel?

balans van lucht, vochtigheid, duisternis en

Mensen van hun angst voor afval afhelpen.

de straat ken ik er

voedsel. De hotels worden vervaardigd door

Composteren moet uiteindelijk net zo ge-

inmiddels minimaal 150

Pantar, werk-leerbedrijf voor mensen met

woon worden als papier naar de papierbak

een afstand tot de arbeidsmarkt in Amster-

brengen, of glas naar de glasbak.

Stichting Buurtcompost

Van 3-4 buren die

AP

dam Noord.
Peter Jan Brouwer heeft sinds 2015 als doel:

initiatief op een hoger plan gezet. Inmiddels

Schoolcompost

staan er meer dan 100 wormenhotels in

Samen met Arjen Post zijn we recent ge-

laten zijn voor hun eigen

Amsterdam en staan ze ook in Groningen,

start met composteren op een schoolplein in

afval en ziet vooral op-

Delft, Aalsmeer, Lelystad, Hilversum, Breda

Amsterdam West. Volgens het idee ‘Leer de

lossingen. Schoolcom-

en Zwolle. In Haarlem, Rotterdam en Utrecht

kinderen hoe het moet, zij leren het dan wel

posteren is één van de

zijn we bijna zo ver om te starten. Onlangs

aan hun ouders’.

opties. De kinderen leren

werden we op 3 in de Trouw duurzame top
100 gezet.
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mensen minder bang te

het hun ouders wel.

