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WORMS vzw, wie zijn wij ?

01.

#


Worms vzw
Waste Organic Recycling and Management Solutions - W.O.R.M.S. asbl
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● Burgerinitiatief
● ° 2008

Missies

● Beheer van organisch afval in Brussel verbeteren
● Zo lokaal mogelijk de nutriëntencyclus sluiten
● Verbranding van organisch materiaal te verhinderen



Het beheer van bioafval in Brussel
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Het beheer van bioafval in Brussel02

Europese wetgeving: sorteren van bioafval verplicht vanaf januari 2024 !
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Het beheer van bioafval in Brussel02

Voedingsafval

Groenafval
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Preventie
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03 Voedselverspilling

Wereld: 30% VV
Westen: 60% VV
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03 Voedselverspilling: enkele tips

● Betere planning van 
menus

● Transformeren/bevriezen 
van restjes

● Houdbaarheidsdata: 10% 
van de voedselverspilling 
in Europa is te wijten aan 
verwarring rond 
houdbaarheidsdata
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Preventie: circulair beheer van groenafval

Graslandbeheer

MulchingHooiweide

Grow food, not lawns
Poelen
Vaste planten
Bomen

bodembedekking
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Haagsnoeisel

Houtwal
verkleinen

Preventie: circulair beheer van groenafval03
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Groot hout

Dood hout = vol leven

insectenhotel

Preventie: circulair beheer van groenafval03
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Wat is composteren?
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Wat is composteren? 04
● Recyclagetechniek voor organisch materiaal

● Aeroob biologisch proces

● Gecontroleerde omstandigheden

● Nutriënten en humus als eindproducten
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Verschillende types composteren

- Beetje materiaal geleidelijk aan toevoegen
- Omgevingstemperatuur
- Behoud van nuttige en minder nuttige bodemorganismen
- Traag (6-18 maanden)
- Weinig verlies van energie en C
- Vergt weinig onderhoud

Warm composteren
- Veel materiaal op korte tijd  toevoegen
- 60-70°C
- Hygiënisering en inactivatie van zaden
- Snel (1-3 maanden)
- Veel energie en C gaat verloren
- Vaak beluchten is nodig

Koud composteren



Wat is composteren?04
Het proces

3 belangrijke fases

Afbraak
Micro-organismen, T° stijgt

Rijping & opbouw
Macro organismen, T° daalt

mineralisatie
Omzetting van rijpe compost in 
nutriënten voor de planten en het 
bodemleven
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De basisregels
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De basisregels05

1. Koolstof/Stikstof ratio (C/N)

2. Zuurstof

3. Vocht
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De basisregels05 De C/N - ratio

Bruin materiaal

50 % volume bruin materiaal indien 
dode bladeren, karton, stro, rotte 

takjes

30% volume indien grote 
houtsnippers, verse takjes

Groen materiaal

50-70% volume

Size matters! Hoe kleiner de fragmenten, hoe sneller de 
afbraak
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De basisregels05 Beluchting/zuurstof

● Teveel beluchting: uitdroging en vertraging 
● Te weinig beluchting: slechte geurtjes

Hulpmiddelen:

#
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De basisregels05 vocht

● Teveel vocht: minder lucht  geurtjes

● Te weinig vocht :  composteren wordt stopgezet

Een bedekte compost vergemakkelijkt de controle 
over de vochtigheidsgraad

#
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Wat composteren?
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wat composteren ?06
Groen materiaal (stikstofrijk) Bruin materiaal (koolstofrijk)

•Gazonmaaisel
•Groenten en fruit afval
•moestuinrestjes
•koffiedik
•theezakjes
•onkruid
•Strooisel van herbivore dieren
•citrus

•houtsnippers
•Dode bladeren
•zaagsel
•stro
•snoeiafval
•notendoppen
•Zakdoeken en ander papier
•Karton (liefst onbedrukt)

Eierschalen welkom-> bron van Calcium
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Wat composteren?06

Composteerbaar, met grote 
voorzichtigheid

Niet composteerbaar

•vetten
•maaltijdresten
•Dierlijke producten
•Strooisel van carnivore dieren
•brood

•Zand
•As en houtskool
•Synthetisch materiaal
•sigarettenpeuken
•magazines
•snijbloemen
•Composteerbaar plastic
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Het materiaal
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Het materiaal07
De composthoop

Photo: Oregon State University [CC-BY-SA]
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Het materiaal07
Het compostvat en het 
treillis

Source: guidescomposteursoupeye.be
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Het materiaal07
 Silos / bakken

#
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Het materiaal07
praktisch

#
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Het materiaal07
Waar?

● Dichtbij huis

● halfschaduw

ideaal: onder bladverliezende boom

#
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Onderhoud en praktische aspecten
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Omzetten van compost08.

● Systeem met meerdere bakken voor grote volumes

#
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Gestion: zeven08.

● Niet verplicht, maar handig om grote stukken hout uit de 
compost te halen

#
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Kenmerken en gebruik van compost
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Kenmerken en gebruik van compost09
Kenmerken

● Compost heeft fysische, chemische en biologische 
kenmerken die de bodem verbeteren en de plantengroei 
bevorderen. 

● Rijpe compost is een bodemverbeteraar, en niet zozeer 
een meststof

● Meststof voedt de planten, een bodemverbeteraar voedt de 
bodem, die indirect en op lange termijn de planten voedt 
(mineralisatie)
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Kenmerken en gebruik van compost09
Kenmerken

● Verbetert de retentie van voedingsstoffen 
en water

● Verbetert de structuur van kleiige bodems

● Gaat bodemverdichting tegen

● Verhoogt de resistentie van bodems tegen 
erosie

● Verhoogt de immuniteit van planten

● Versnelt de opwarming van de bodem in 
de lente

● Geeft gedurende  lange tijd 
voedingsstoffen af (mineralisatie) 

#
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Kenmerken en gebruik van compost09
Gebruik

● Compost is rijp als deze
○ Niet meer warm wordt
○ Het grootste deel van het 

materiaal helemaal 
verteerd is

○ Als de compostwormen 
grotendeels weg zijn. 

Rijpe compost

=> oppervlakkig inwerken in de moestuin in de lente, of gemengd met grond in teeltbakken of 
bloempotten

Halfrijpe compost

=> Oppervlakkig in de moestuin uitspreiden vòòr de winter
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Kenmerken en gebruik van compost09
Gebruik (buitenshuis)

Richtwaarden compostgebruik

Arme bodem Matige bodem Goede bodem

Veeleisende planten
5 à 10 kg/m²
2,5 à 5 cm

2 à 5 kg/m²
1 à 2,5 cm

0,5 à 2 kg/m²
0,25 à 1 cm

Gewone planten
2 à 5 kg/m²
1 à 2,5 cm

1 à 2 kg/m²
0,5 à 1 cm

0,5 à 1 kg/m²
0,25 à 0,5 cm

Weinig veeleisende planten
0,5 à 1 kg/m²
0,25 à 0,5 cm

- -

Source : Tout sur le compost, Lili Michaud, ed.Multimondes

Oppervlakkig te gebruiken, nooit dieper dan 30cm 
ingraven
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Kenmerken en gebruik van compost09
Gebruik (binnenshuis)

Niet planten in zuivere compost, steeds mengen met 
(pot)grond

● Af. van de plant: 1/3 compost en 2/3 oude 
(pot)grond
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Contact:
Opleidingen compostacademy@wormsasbl.org
Algemeen info@wormsasbl.org

Info Compost: 02/611.37.53
https://www.wormsasbl.org/

mailto:info@wormsasbl.org


Dank U !
©WORMSvzw
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