
Ik heb een tuin

ja nee

Ik heb 1 m² om een 
compostbak of -vat te plaatsen

ja nee

COMPOSTEREN
IN DE TUIN

Het stoort me om 
wormen in huis te hebben

janee

janee

janee

BUURT-
COMPOSTEREN

COMPOSTEREN
MET WORMEN(GESLOTEN) VAT

GAAS
(OPEN) BAK

GAAS

We zijn met meer 
dan 2 personen

janee

Ik heb veel 
tuinafval

Ik verkies om thuis 
te composteren

Hulp nodig?

Ik doe beroep 
op een compostmeester (MC)

Ik raadpleeg de FAQ 
op WORMSasbl.org

Ik bel WORMS 
op 02 611 37 53

Binnenhuis 
(keuken, kelder)

Buiten 
(op terras of balkon)

Ik volg de 
handleiding 
van WORMS

Ik raadpleeg de 
lijst van verkopers 

van WORMS*

Ik installeer 
mijn wormenbakt...

Ik ga op zoek naar wormen :

ik bescherm mijn 
bak tegen grote 

kou of hitte 
(0 tot 30°C is ok)

Bij een 
buurtcompost

Online
plus2ver.com

Bij een 
compostmeester*

BOKASHI

Ik ben een doe-het-zelver

ja nee

Ik maak zelf mijn 
compostbak of -vat

Ik koop een 
compostbak 

of -vat aan

Ik koop mijn 
Bokashi-kit aan

Ik raadpleeg de lijst 
van verkopers 
van WORMS*

Ik installeer mijn compostbak of -vat...

Rechtstreeks op 
de blote grond

Onder 
een boom

half schaduw 
half zon

Ik controleer
de vochtigheid

Ik verlucht Ik zorg voor een 
evenwicht tussen 

'groene' en 'bruine' materie

Ik volg deze 3 regels strikt op :

Ik ben een doe-het-zelver

ja nee

Ik maak zelf 
mijn wormenbak

Ik koop een 
wormenbak aan

Er is een 
buurtcomposteringsplek 

in mijn buurt*

Ik neem contact 
op met de compost 

beheerder

Ik richt zelf een 
BCplek op

Ik reageer op 
de jaarlijkse 

projectoproep van BE

Ik koop een 
emmer aan

Hergebruik bv. 
een saus-emmer 
van een snackbar 

of frituur

Ik breng mijn emmer 
een keer in de week naar 

de buurtcompost en ik bedek 
mijn organische materie 

met houthaksel of 
andere droge materie. 

Nieuw bv. in 
een doe-het-zelf 

winkel of 
bij WORMS

Binnenhuis 
(keuken, kelder)

Buiten 
(balkon)

Ik installeer 
mijn Bokashi...

Ik laat mijn emmer 
drie maanden 
fermenteren

Ik begraaf de inhoud 
in de tuin om de 

tuinaarde te verbeteren

ja nee
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