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Aan. de Advies Commissie Openbare Ruimte (ACOR) 

 Gemeente Rotterdam 

 Postbus 6575 

 3002 AN Rotterdam 

 

Betreft:  advies wormenhotels 

Kenmerk: ACOR.wormenhotel.02.2020   Rotterdam.  7 februari 2020 

 

 Geachte commissieleden, 

 

Uit een mail van 28 januari jongstleden van Judith Marcellis begrijpen wij dat u twijfels heeft 

over de plaatsing van wormenhotels in de openbare ruimte en adviseert u negatief. De door u 

genoemde bezwaren betreffen het straatbeeld, in hoeverre de wormenhotels bestand zijn tegen 

vandalisme weersgevoeligheid en rattenoverlast. 

 

Over of iets past in het Rotterdamse straatbeeld is net als bij al het overige straatmeubilair een 

kwestie van smaak. Wij vinden de wormenhotels uiteraard een mooie duurzame toevoeging aan het 

straatbeeld. Het ontwerp is ‘Rotterdams’ door haar robuuste stijl, met een knipoog naar ‘de Zwaan’. 

Dit alles wordt afgetopt door een plantenbak op het hoteldak. Graag vernemen wij van u op welke 

wijze het wormenhotel wel aan het straatbeeld kan voldoen. 

 

Qua materiaal wordt Europees kastanjehout gebruikt (met een duurzaamheids paspoort A label van 

NL Greenlabel).  De wormenhotels hebben hierdoor een mooie natuurlijke uitstraling. Ten opzicht 

van veel ander straatmeubilair in Rotterdam, dat vaak van niet duurzaam tropisch hardhout is 

gemaakt, ons inziens juist een mooie toevoeging aan het straatbeeld. 

 

De wormenhotels in de openbare ruimte worden beheerd door de bewoners zelf waarbij een van de 

bewoners als ‘hotelier’ optreed. De hotelier is aanspreekpunt, mochten er zich problemen met 

vandalisme voordoen. Er wordt dus op gelet door de buurt! Gaat dit niet goed dan is het 

wormenhotel binnen een dag weg.  

 

De evaringen in de gemeente Amsterdam, waar momenteel 150 wormenhotels staan en er in totaal 

nog 150 moeten komen, zijn zeer positief. Uiteraard is vernieling aan straatmeubilair niet te 

voorkomen maar een regulier tramhuisje (van glas en metaal) is vandalisme gevoeliger dan de 

robuuste wormenhotels. Eventuele schade is makkelijk te herstellen omdat de houten planken 

makkelijk vervangbaar zijn. 
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Met de weersbestendigheid komt het zeker goed. De wormenhotels worden gebouwd van Europees 

kastanjehout. Een zeer duurzame houtsoort dat weersbestendig is en zonder behandeling tientallen 

jaren buiten kan staan. Ook hier geldt dat de wormenhotels ‘in beheer’ komen van de buurt en 

problemen worden doorgemeld door de hoteliers waarop wij direct kunnen reageren. 

 

Ook eventuele rattenoverlast wordt getackeld. Er wordt tijdens de bewonersbijeenkomsten en de 

training van de hoteliers goed gecommuniceerd over wat er wel en niet in de wormenhotels kan en 

mag. Ook op de compostzakjes die bewoner uitgereikt krijgen staat tekst en uitleg. Dat betekent dat 

er vooral groente – en fruitafval, koffiedrab, theezakjes in de wormenhotels zal worden gedeponeerd 

en geen gekookte groentes, pasta of vlees. De wormenhotels gaan op slot en alleen de deelnemende 

bewoners hebben toegang. Aan de binnenzijde van de wormenhotels komt ratten – en 

muizenwerend gaas. 

 

Wat ons betreft geen bezwaar om de wormenhotels ook in de Rotterdamse buitenruimte te plaatsen 

zoals dat ook in andere steden gebeurd.  

 

Graag vernemen wij of er naar aanleiding van uw advies nog een formeel besluit voor beroep vatbaar 

besluit volgt door het stadsbestuur. Indien gewenst lichten wij onze reactie graag toe in een gesprek. 

 

In afwachting van uw reactie verblijven wij, 

 

Hoogachtend, 

Namens de stichting Rotterdams Milieucentrum, 

 

 

Emile van Rinsum – Slauerhoff (directeur) 
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