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1.  INLEIDEND 
 
Omdat er in grote delen van Rotterdam groente- en fruitafval (GF) niet gescheiden wordt 
ingezameld is er vraag naar lokaal composteren. Bewoners willen samen in hun buurt  
het GF afval inzamelen en een eigen composteersysteem opzetten: in de zogenaamde 
wormenhotels. Een tiental wormenhotels werd in de periode maart - oktober 2020 als 
proef geplaatst in de openbare ruimte, op de straat maar ook in enkele particuliere  
tuinen. In deze evaluatie kijken we terug op deze periode en vooruit naar een toekomst 
met meer buurtcomposteren in Rotterdam.   
 

Veel bewoners willen hun bijdrage leveren aan duurzaamheid 
door hun groente- en fruitafval lokaal te composteren.  
Het verwerken van groente en fruit op lokaal niveau tot com-
post is haalbaar mits er op een juiste wijze gecomposteerd 
wordt en het proces gecontinueerd blijft. Eigen buurtcom-
post maken is niet alleen duurzaam, het is ook een sociaal 
gebeuren. Buurtbewoners komen op een andere wijze met 
elkaar in contact en zullen in gezamenlijkheid hun stedelijk 
groen beheren en composteren. Ter plekke wordt het organi-
sche afval uit de huishoudens gecomposteerd. De kringloop 
blijft klein en het levert een nuttig eindproduct op: compost. 
Compost is humusrijk en daarom bruikbaar als bodemver-
beteraar voor in de tuin, balkon of straat. Dit geldt echter  
alleen als er goed gecomposteerd wordt want composteren is 
een zuurstofrijk verteringsproces dat enige controle behoeft. 
Het bleef dus niet alleen bij het plaatsen van de wormen- 
hotels in de wijken maar er werden ook compostworkshops 

georganiseerd. Ieder wormenhotel kreeg ook een eigen hotelier. Dat is de contactpersoon 
voor de deelnemende huishoudens maar ook ons aanspreekpunt in de wijk. 
 
De proef met de tien wormenhotels verliep organisatorisch en procesmatig positief met 
veel animo uit de wijken waar de wormenhotels werden geplaatst en een wachtlijst van 
zevenentwintig ‘straten’ die graag ook een wormenhotel willen. De compost gemaakt door 
de compostwormen is het uiteindelijke resultaat dat pas komend voorjaar (2021) te 
meten is. Vandaar dat deze evaluatie een tussenevaluatie genoemd kan worden. Als basis 
van deze evaluatie diende ons pilot plan Wormenhotels van 8 april 2019. 
 
De motie ‘GFT – pilot wormenhotels’ ingediend op 27 juni 2019 van Groenlinks, Nida en 
de Partij voor de Dieren, die raadsbreed werd aangenomen in de Rotterdamse gemeente-
raad, bracht het proces in de nodige stroomversnelling. 
 
Rotterdam 17 november 2020 
Emile van Rinsum (directeur Rotterdams Milieucentrum) 
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2. 

HET COMPOSTEER-

BAAR AFVAL 
 
Composteerbaar afval is een be-
langrijke factor in de totale afval-
stroom. In het restafval zit per 
inwoner per jaar gemiddeld 79,4 kilo 
groen en fruitafval (GF) en 51,1 kilo 
ander composteerbaar afval. Dan is er 
per jaar per inwoner gemiddeld 104,95 
kilo composteerbaar afval. Van één wor-

menhotel kunnen ongeveer 25 - 30 huishou-
dens gebruik maken. Dat zijn dus gemiddeld 45 

personen die per jaar in totaal zo’n 4722,75 kilo 
composteerbaar afval in hun wormenhotel kunnen 

verwerken tot bruikbare compost. 
 

Uit ervaring met andere steden blijkt dat gemiddeld in  
Nederland het percentage afvalscheiding zonder wormenhotel 

26% is. In Rotterdam is dit 13%. Het percentage afvalscheiding 
mét wormenhotel is 57%. Dit is dus bijna een verdubbeling.  

Dit is onze motivatie om met de wormenhotels van start te gaan in 
Rotterdam.



3.  DE WORMENHOTELS 
 
In een aantal Nederlandse steden staan reeds wormenhotels. Met Amsterdam als  uitschieter met 
ruim 350 stuks. We hebben dan ook goed geluisterd naar de ervaringen uit andere steden om tot de 
ontwikkeling van een eigen model wormenhotel te komen. Samen met Arie van Ziel van de Wormerij  
ontwierp Wouter Bauman van het milieucentrum het ‘Rotterdamse model’. Een robuust wormenho-
tel van duurzaam Tamme kastanje hout (Castanea sativa) 1) uit Italië met FCS, PEFC en NL Green-
deel label. Het gebruikte hout voor de tien wormenhotels heeft een CO2 voetafdruk 2) van – 1555 
kg CO2 (inclusief het transport per trein). 
 
Het Rotterdamse model werd in eigen beheer gebouwd. Deels in de werkplaats van Buurman aan de 
M4Havens. De hotels zijn op straatniveau qua omvang 110 x 150 cm taps toelopend naar 50 x 50 
cm met een hoogte van 180 cm. De maximale inhoud is 1 kuub compost. Bovenaan is een luikje 

gepositioneerd waardoor het GF-afval in speciale composteerbare papie-
ren zakjes kan worden gedeponeerd. Het compostluikje is afgesloten 
met een cijfercombinatieslot waar alleen wij, de hotelier en de deel-
nemende huishoudens de combinatie van hebben. Alleen deelnemende 
huishoudens kunnen zodoende gebruikmaken van het wormenhotel. Op 
het dak van het Wormenhotel is plek voor plantjes. Aan de binnenzijde 
van het wormenhotel is ratten – en muizengaas aangebracht, op verzoek 
van Stadsbeheer ter voorkoming van ratten in het hotel. Het Rotter-
damse model heeft een lichte ‘knik’, met een knik naar de Zwaan (een 
van de Rotterdamse Maasbruggen). 
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1) Het Tamme Kastanjehout is volledig hernieuwbaar en wordt al decennialang beheerd volgens het hakhoutprincipe. Bij deze vorm van bosteelt 
worden de bomen elke vijftien tot twintig jaar net boven de grond gekapt. Vrijwel direct groeien er na de houtkap scheuten uit de boomstronken die 
uitgroeien tot volwaardige bomen. Het hout vernieuwt zichzelf zonder dat aanplant nodig is. Dit is een mooi voorbeeld van verantwoord bosbeheer, 
waarbij een echte kringloop ontstaan is. Kijk ook op: https://magazine.duurzaamhout.nl/2018-2/medewerker-aan-t-woord  
 
2) Voor het berekenen van CO2-uitstoot is gebruik gemaakt van de rekenmethode die afkomstig is uit het document van de Nederlandse norm 
(NEN) ‘Wood and wood based products – Calculation of sequestration of atmospheric carbon dioxide’ (NEN, 2014). Hout (afhankelijk van de soort) 
is een samenstelling van cellulose (40-55%), hemi-cellulose (12-15%), lignine (15-30%) en overige stoffen (2-15%). Hieruit is bepaald dat hout 
effectief bestaat uit 50% koolstof, 44% zuurstof en 6% waterstof. De rekenmethode is gebaseerd op de atoomgewichten van koolstofdioxide (44) 
en koolstof (12).

Het Rotterdamse wormenhotel is robuus-
ter en dus steviger dan bijvoorbeeld het 
Amsterdamse model van stichting Buurt-
compost maar qua vormgeving wellicht 
niet zo mooi. De geplaatste hotels doen 
het goed in de praktijk en er is weinig on-
derhoud aan te verrichten. Alleen het 
compostluikje kan hier en daar nog wel 
eens klemmen hetgeen gemakkelijk is te 
repareren. De gebruikers zijn er zeer te-
vreden over.

EVALUATIE

https://magazine.duurzaamhout.nl/2018-2/medewerker-aan-t-woord


4. HET PROCES 
 
De projectresultaten werden in het pilot plan van 8 april omschreven als 
volgt: 
 
- In Rotterdam worden op maximaal 10 verschillende locaties in ver-

schillende wijken wormenhotels geplaatst op verzoek van een bewo-
nersinitiatief.  

- Maximaal 10 bewonersgroepen kunnen de wormenhotels adopteren om 
zelf te composteren.  

- Het RMC organiseert in samenwerking met de Wormerij3) buurt – en 
kennisbijeenkomsten voor draagvlak in de wijk.  

- Het RMC zal in samenwerking met de Wormerij bewoners ondersteunen 
en begeleiden gedurende de pilotperiode. 

- Na het eerste jaar kan er compost geoogst worden voor tuin, straat en balkon.  
- De gemeente Rotterdam faciliteert dit initiatief, stelt locaties beschikbaar en infor-

meert de bewoners van een buurt bij plaatsing van het Wormenhotel. 
- Het RMC organiseert in samenwerking met de Wormerij de logistieke processen. 
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Alle bijgaande resultaten 
zijn  gerealiseerd behou-
dens de compostoogst. De 
compost kan op z’n 
vroegst pas komend voor-
jaar 2021 uit de wormen-
hotels worden geoogst. 

3) De stichting Buurtcompost is tijdens het proces van naam gewijzigd in Wormerij, zie ook www.wormenhotel.nl. 

EVALUATIE

http://www.wormenhotel.nl


HET PROCES BESTOND UIT TWEE FASEN, DE VOORBEREIDINGSFASE EN DE UITVOERING. 
 
Voorbereidingsfase zoals in het pilotplan omschreven: 
De Gemeente Rotterdam faciliteert de bewonersinitiatieven voor het starten en behouden van wormen-
hotels in de gemeente Rotterdam. Voor het kunnen realiseren van dit initiatief zal een aantal punten 
duidelijk moeten zijn: 
 
- Financiële middelen 

Voor het doen slagen van het project zullen financiële middelen vrijgemaakt moeten worden voor 
de materiaalkosten en personele inzet van het RMC. 

- Juridische kaders 
De Gemeente Rotterdam is eigenaar van de openbare ruimte. De wormenhotels zullen worden ge-
plaatst in de openbare ruimte. De gemeente is eigenaar van de wormenhotels. Gemeente is door dit 
eigenaarschap primair aansprakelijk voor vandalisme en slecht beheer. 

- Locaties 
De gemeente onderzoekt de locaties waarvan op dit moment bekend is dat bewoners een wormen-
hotel willen. Als de locatie niet voldoet biedt de gemeente een alternatieve locatie. 

- Aanspreekpersoon 
Het RMC is het aanspreekpunt voor de gemeente. Verantwoordelijkheid  gedelegeerd naar het 
RMC, communicatie op website(s) met de link naar het RMC. 

- Voorwaarden 
Er worden voorwaarden gesteld om in aanmerking te komen voor wormenhotels zoals:  
a. Bewonersgroep van minimaal 5 huishoudens 
b. Opstellen van buurtcontract 

- Communicatie:  
Aanmelden van verzoeken voor maken en plaatsen van wormenhotels vinden na fase 1 plaats door 
aanmeldingsformulier. Op de website van het RMC en www.wormenhotel010.nl zal informatie wor-
den gezet over wormenhotels (zie communicatie). 

- Het RMC houdt gegevens bij van: 
- Bewonersgroep (contactpersoon/coördinator) 
- Locatie van wormenhotel 
- Ontwikkelingen op locatie 

- Samenwerken met de Wormerij door: 
- Terugkoppelen van ontwikkelingen en processen  
- Kennis te delen 
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DE ROLLEN IN DE VOORBEREIDINGSFASE 
WERDEN ALS VOLGT VERDEELD: 
 
De Wormerij werkt samen met het RMC. 
Kennis wordt gedeeld en er wordt samen 
aan een ‘wormenhotel community’ ge-
werkt: 
  
- Delen van kennis over procesmatige 

kant (aanmeldingsformulier, contract 
bewoners e.d.) 

- Maken en plaatsen van wormenhotels 
op locaties  

- Opleiden van RMC medewerkers tot 
begeleiders 

- Het opstellen van contract

http://www.wormenhotel010.nl


EVALUATIE VAN DE VOOR-
BEREIDINGSFASE:  
 
Financiering: 
De financiële middelen werden oorspronkelijk 
beschikbaar gesteld vanuit twee bronnen, t.w. 
Stadsbeheer en het budget bewonersinitiatieven 
van de gebiedsorganisaties. Er is uiteindelijk 
voor gekozen om het hele budget voor deze pilot 
uit het budget van Stadsbeheer te bekostigen. 
De aanvragen voor medefinanciering uit het 
budget bewonersinitiatieven in beheer bleken 
zowel voor de bewoners en ons te omslachtig en 
werkte met name voor de bewoners soms demo-
tiverend.  
 
Een aantal gebiedsorganisaties had ook vraagte-
kens bij de besteding van bewonersinitiatief 
budget aan de wormenhotels die in hun ogen 
een onderdeel van de afvalverwerking is. Men 
vond de bekostiging meer thuishoren bij Stads-
beheer. Ook was een aantal bestuurscommissies 
bang voor een te grote claim op het bewoners-
initiatievenbudget. Er bleek sprake van onbe-
kendheid met het fenomeen wormenhotels bij 
een aantal bestuurscommissies en de ambte-
lijke gebiedsorganisaties hetgeen soms tot enige 
vragen leidde. Dit had door ons en Stadsbeheer 
wellicht beter ingestoken kunnen worden bij de 
gebiedsorganisatie en bestuurscommissies. 
 
Na het besluit om de gebiedsorganisatie uit de 
aanvraagprocedure te halen is wel doorgegaan 
met het gebruik van de aanvraagformulieren be-
wonersinitiatieven. Een formulier waarop ook 
handtekeningen moeten worden gezet door be-
woners. De aanvraagformulieren gingen echter 

niet meer ter beoordeling naar gebiedsorganisa-
tie (via Opzoomer Mee) maar direct naar het 
RMC.  
 
Juridische kaders 
Duidelijke juridische kaders voor de wormenho-
tels ontbreken nog. Het was onze bedoeling 
hierin de manier waarop Amsterdam omgaat 
met de wormenhotels te volgen. Door het ont-
breken van deze juridische kaders was het niet 
mogelijk ook formele bewonerszelfbeheer over-
eenkomsten op te stellen. Over de juridische ka-
ders dienen nog nadere afspraken gemaakt te 
worden. 
 
Locaties 
Steeds is afstemming gezocht met de gebieds-
organisaties over de locatie van een Wormenho-
tel in de openbare ruimte. Dit leidde tot een 
negatief advies vanuit de gebiedscommissie 
Noordereiland. Dit werd in een later stadium na 
consultatie met Stadsbeheer weer ingetrokken 
waardoor plaatsing toch kon doorgaan. In het 
gebied Delfshaven werd een locatie aangewezen 
door de gebiedsambtenaar. Een locatie die niet 
onze voorkeur had. Het standpunt van de com-
missie ACOR maakte een korte periode de 
plaatsing van de wormenhotels in de openbare 
ruimte onzeker. Na onder andere goede uitleg 
van onze kant en onder de ‘pilotstatus’ werd uit-
eindelijk de plaatsing van wormenhotels in de 
openbare ruimte toegestaan. In de locatiebepa-
ling had Stadsbeheer en ook Stadsontwikkeling 
wellicht een grotere (adviserende) rol kunnen 
spelen. De commissie ACOR had eerder op de 
hoogte gebracht kunnen worden van de plannen 
en niet tijdens het proces. 
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Aanspreekpersoon 
In het proces was het RMC de organisatie die 
kon worden aangesproken. Het RMC bleek voor 
de hoteliers en de gemeente Rotterdam de 
meeste tijd goed bereikbaar. 
 
Voorwaarden 
Alle aanvragers gebruikten het formulier (of een 
daar op gelijkend formulier) bewonersinitiatie-
ven waarop deelnemende bewoners/huishou-
densook hun handtekening konden plaatsen. 
Daarmee werd het een gezamenlijke aanvraag. 
Door het ontbreken van duidelijke juridische  
kaders over de verantwoordelijkheden was  
het afsluiten van een bewoners(zelfbeheer)- 
overeenkomst niet mogelijk. Overigens waren de 
aanvragers ook individuele bewoners en geen 
bestaande bewonersgroepen met een (beperkte) 
rechtspersoonlijkheid. Over de juridische kaders 
dienen nog nadere afspraken gemaakt te  
worden. 
 
Communicatie 
In de communicatie werd gebruik gemaakt van 
zowel de sociale media als de websites van de 
Wormerij als het RMC. De communicatie leidde 
ertoe dat het aantal van tien locaties wormen-
hotels snel werd gehaald. Het animo bleek 
groot in de stad. 

Aanvragen die ook allen voldeden aan de ge-
stelde voorwaarden. De communicatie moest in 
de loop van het proces zelfs op een lager pitje 
worden gezet omdat er werd overvraagd. In to-
taal stonden er aan het eind van het proces ze-
venentwintig aanvragers op de wachtlijst (niet 
allen voldoen aan de gestelde eisen). 
Het RMC hield de gegevens bij van de hoteliers 
per wormenhotel, het aantal deelnemende huis-
houdens per wormenhotel maar niet de n.a.w. 
gegevens van de deelnemende huishoudens. 
Deze zijn wel bij de hoteliers bekend. 
 
Uitvoeringsfase (zoals in het pilotplan  
omschreven): 
In de uitvoeringsfase worden op zes openbare 
locaties wormenhotels geplaatst. Het RMC be-
nadert actief bewoners en organiseert samen 
met de Wormerij kennisbijeenkomsten. Het 
RMC organiseert op iedere locatie een fees-
telijke plaatsing en ook een ‘tekstbord’ met uit-
leg.  De Gemeente Rotterdam stuurt aanvragen 
en verzoeken door aan het RMC.  
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EVALUATIE VAN DE VOORBEREIDINGSFASE (VERVOLG):  



5. UITVOERINGSFASE 
 
 
ROLLEN IN DE UITVOERINGSFASE WAREN ALS VOLGT 
VERDEELD: 
 
Rotterdams Milieucentrum en Wormerij  
1. Binnenkomen van verzoek voor informatie over 

wormenhotels, aanschaf van wormenhotel wor-
den doorgestuurd naar projecteider RMC. RMC 
zal contact opnemen met de persoon of bewonersgroep voor kennismakingsgesprek.  
Wormerij en RMC zal bij het eerste bezoek van aanvragers: 
a. Inschatten wat de behoefte aan kennis is en dit waar nodig aan te vullen.  
b. Kijken naar voorkeurslocatie van bewoners. 
c. Hoeveel bewonersinitiatieven meedoen. 
d. Wie aanspreekpunt van bewonersgroep is 
e. Randvoorwaarden uitleggen aan bewonersgroep.  

 
2. Het RMC doet verzoek aan de gemeente Rotterdam voor instemming voorkeurslocatie bewoners; of 

voor aanwijzen van eventuele alternatieve locatie. 
 
3. Bij instemming krijgt het RMC opdracht om een wormenhotel te bouwen en te plaatsen. 
 
4. Begeleiding van de buurtprojecten tijdens de pilot ter plaatse en op afstand middels een vraag-

baak op afroep (per telefoon, mail, videochat). 
 
5. De Wormerij leidt RMC medewerkers op tot begeleiders buurtcomposteren. 
 
6. Verzorgen en organiseren van de startcursus buurtcomposteren waar de participerende buren 

buurtcomposteren wordt uitgelegd. 
a. Verstrekken van een promotioneel startpakket (folder hoe werkt buurtcomposteren, stickers, 

uitleg en zakjes voor in de keuken) 
b. Distributie van compostzakjes en instructiemateriaal aan bewoners.  

 
7. Feestje bij compostoogst. Bij de oogst van compost is een begeleider aanwezig die uitleg geeft 

over de toepassing van de geproduceerde compost en veilige verwerking. 
 
 
Monitoringsysteem 
De kwaliteit van de compost wordt steekproefsgewijs gecontroleerd door stichting Buurtcompost op 
aanwijzing van het RMC. In deze pilot van een jaar zullen we de compost chemisch en biologisch 
laten analyseren. 
 
Compost community 
Een online en offline ‘compost community’ wordt gebouwd. Op basis van een email-groep (of App-
groep), websites van het RMC en Buurtcompost, de facebookpagina @wormenhotel en twitteraccount 
@Wormenhotel wordt actief gewerkt aan een online platform waar buurtcomposteerders elkaar kunnen 
ontmoeten en informatie kunnen uitwisselen. 
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Oorspronkelijk was gepland om in de voorberei-
dingsfase vier hotels te plaatsen en in de uitvoe-
ringsfase de resterende zes. Het eerste 
wormenhotel werd geplaatst op het binnenter-
rein bij stadskwekerij de Kas in Blijdorp. De 
reden om van deze planning af te stappen 
waren de vertraging die ontstond door de dis-
cussie over de financiering via de gebiedsorga-
nisatie/bestuurscommissies en de interventie 
vanuit de adviescommissie ACOR. Zodra het 
mogelijk was, de financiering was geregeld via 
Stadsbeheer en er toestemming was vanuit de 
adviescommissie ACOR, zijn we begonnen met 
de het plannen en plaatsen van de overige 
negen hotels. 
 
Procedure 
In de uitvoeringsfase is de procedure zoals  
omschreven in het pilotplan gewijzigd.  
Uiteindelijk gingen alle aanvragen via het RMC 
en niet meer via de gebiedsorganisaties waarna 
direct afspraken gemaakt konden worden met 
de aanvragers zelf. 
 

Locaties 
De instemming van de voorkeurlocaties is met 
name gezocht bij de gebiedsorganisaties, stads-
beheer en/of stadsontwikkeling hadden hier een 
geringe rol in. Zie ook onze opmerkingen bij de 
voorbereidingsfase. 
 
Instemming per hotel 
Er is een opdracht verstrekt voor bouwen, plaat-
sen en organiseren van tien wormenhotels en 
dus geen procedure van instemming per wor-
menhotel zoals omschreven in deze fase in het 
pilotplan. 
 
Begeleiding 
Het RMC organiseerde de begeleiding van de 
hoteliers en in samenwerking met de hoteliers 
de begeleiding van het buurtproject. Het RMC 
was voor de hoteliers over het algemeen goed 
bereikbaar via de telefoon en de app. 
 
Compostmeesters 
In de fase van het project zijn geen compost-
meesters opgeleid. Dit ook vanwege de corona-
lockdown-regels in deze periode. In plaats van 
het opleiden van externe compostmeesters heb-
ben wij de Wormerij gevraagd deze rol waar te 
nemen.   
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EVALUATIE VAN DE UITVOERINGSFASE 



Startcursus 
De startcursus buurtcomposteren en wormenho-
tels is digitaal uitgevoerd in de vorm van een 
webinar. Dit vanwege de stringente corona-re-
gels in deze periode. De Wormerij heeft het we-
binar verzorgd live via Youtube en het webinar is 
daarna als filmpje gemonteerd en op Youtube 
geplaatst, te zien op: 
https://youtu.be/XQXgCYUBKQQ. Daarnaast was 
er meer dan geplande individuele scholing van 
de hoteliers. Naast deze digitale informatie heb-
ben wij de compostzakjes gecombineerd met 
uitleg over wat er wel en niet in het wormenho-
tel kan en mag. 
 
Feestjes 
De openingsfeestjes zijn op gepaste afstand van 
elkaar conform de coronaregels die golden op in 
deze periode georganiseerd. De opening werd 
steeds gecombineerd met een workshop voor 
bewoners door de projectleider Wouter Bauman 
en Arie van Ziel van de Wormerij. Alleen de ope-
ning van het hotel bij Stadkwekerij de Kas heeft 
geheel digitaal plaats gevonden. Dit was eind 
maart, de periode dat Nederland in een lock-
down zat. Om de buurtbewoners alvast te kun-
nen laten beginnen met composteren is voor 
deze digitale opening gekozen. 

Monitoringsysteem 
Tijdens twee controlerondes is het compostpro-
ces gecontroleerd maar nog niet chemisch en 
biologisch geanalyseerd zoals omschreven in het 
pilotplan. Deze analyse volgt zodra er sprake is 
van oogst komend voorjaar 2021. 
 
Compost community 
Via Facebook en Twitter is er een compost com-
munity gebouwd. Via sociale media is het laat-
ste nieuws door deelnemende huishoudens goed 
te volgen, er is echter nog beperkte interactie 
met de deelnemende bewoners zelf. D.w.z. we 
worden wel gevolgd maar er is weinig communi-
catie. De ‘community’ in de buurt zelf gaat ‘op 
straat’ tussen buren met de hotelier als aan-
spreekpunt. Sommigen hoteliers maken hier ge-
bruik van internet middels digitale 
nieuwsbrieven en/of een 
wormenhotel(buurt)app. 
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6. COMMUNICATIE 
 
De communicatie zoals in het pilotplan  
omschreven: 
 
Gemeente Rotterdam 
De gemeente zet een link van het Rotterdams 
Milieucentrum en Buurtcompost en de sociale 
mediakanalen op de gemeentelijke website voor 
meer informatie over het aanvragen van wor-
menhotels en stukje informatie over wormenho-
tels.  
 
RMC: 
- levert info aan de gemeente over wormenho-

tels 
- maakt pagina wormenhotels met info  
- maakt aanmeldingsformulier voor bewoners-

initiatieven  
- maakt communicatieplan (persberichten, 

twitter, website, Facebook) voor start project 
wormenhotels Rotterdam met daarin opge-
nomen ‘opening van eerste wormenhotels’ 

- Het RMC zorgt voor een flyer voor wijkver-
spreiding. 

 
 
Stichting Buurtcompost 3) 
- Promotiemateriaal kan in overleg met de 

communicatieafdeling van de gemeente 
worden verzorgd. Stichting Buurtcompost 
zorgt voor het aanleveren van de inhoude-
lijke informatie. De afstemming hiervan  
gebeurt door het RMC via een aangewezen 
contactpersoon in dienst van de gemeente. 

- zet informatie over start project wormenho-
tel op de website www.wormenhotel.nl.  

- geeft informatie over aanvragen en stuurt 
aanvragen door naar het RMC.  

- Een behandelend coördinator van Stads-
beheer van de gemeente wordt voorzien van 
informatie over de buurtcompostgroepen 
voor het bijwerken van de website/promotie-
middelen van de gemeente (een algemene 
landelijke kaart wordt ook beschikbaar ge-
steld op buurtcompost.nl/kaart). 
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3) De stichting Buurtcompost is tijdens het proces van naam gewijzigd in Wormerij, zie ook www.wormenhotel.nl. 

http://www.wormenhotel.nl
http://www.wormenhotel.nl


EVALUATIE VAN DE COMMUNICATIE 
 
De gemeente Rotterdam heeft geen pagina met uitleg 
over de wormenhotels geplaatst op hun website 
www.rotterdam.nl en zover wij kunnen nagaan ook 
geen berichten geplaatst op sociale media over de wor-
menhotels. Ook op de website van Rotterdam Circulair 
wordt ook geen melding van de wormenhotels. 
 
Een mediabericht over de wormenhotels is aangeleverd 
aan de gemeente met daarbij ook de weblinks naar 
onze sociale media en de website 
www.wormenhotel.nl. Regelmatig zijn ook foto’s van  
de plaatsing en de feestelijke openingen van onze  
fotograaf doorgestuurd aan de gemeente. 
 
In de communicatie is ervoor gekozen geen aparte 
website op te tuigen maar gebruik te maken van de  
bestaande website waarop Rotterdamse informatie is 
te vinden. Op Twitter en Facebook werd een pagina 
Wormenhotel aangemaakt en per opening/plaatsing is 
vooraf een wijkfolders huis aan huis verspreid.  
Daarnaast werden ook berichten aangemaakt op de 
goed gevolgde Facebookpagina’s, twitter- en instagram-
accounts van de DakAkker en het Rotterdams Milieu-
centrum om een nog breder publiek te bereiken. 
Daarnaast organiseerden de hoteliers ook hun eigen  
digitale manieren van contact. Het RMC had veel  
gerichter de informatie aan het communicatieteam van 
Stadsbeheer en Rotterdam Circulair kunnen aanbieden 
ook een uitgewerkt publiciteitsplan – en planning  
ontbrak. 
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7. DE TOEKOMST 
 
Concreet stellen we voor door te gaan met de 
plaatsing van wormenhotels. Er is zeker animo 
voor honderd wormenhotels in de stad. Momen-
teel staan er 22 bewonersgroepen op de wacht-
lijst, zonder dat hier actief voor geworven is. 
 

 
De prijs per hotel kan een stuk lager worden 
dan in de pilot. Als deze in productie worden 
genomen dan kan een variant ontwikkeld wor-
den die bijvoorbeeld in een sociale werkplaats 
gemaakt kan worden. Dit zorgt weer voor lokale 
werkgelegenheid voor mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt. Zij kunnen ook zorg dragen 
voor de plaatsing van de hotels en het versprei-
den van bijbehorende materialen zoals de com-
postzakken. 
 
Naar voorbeeld van Amsterdam stellen wij ook 
voor om komend jaar een proef te doen met een 
ondergronds wormenhotel of wormencontainer.  

16    WORMENHOTELS IN ROTTERDAM EVALUATIE 2020

EVEN REKENEN 
 
In het restafval zit per inwoner van Rotterdam per 
jaar gemiddeld 79,4 kilo groente en fruitafval (GF) 
en 51,1 kilo ander composteerbaar afval. Stel dat 
van dat andere afval ongeveer 50% (= 25,6 kg.) 
ook gecomposteerd kan worden. Een totaal dus  
van ± 105 kg, dat komt overeen met het landelijk  
gemiddelde van 100 kg per persoon per jaar. 
 
Van één wormenhotel kunnen ongeveer 25 huis-
houdens gebruik maken. Dat zijn dus gemiddeld  
45 personen die per jaar in totaal ruim 4700 kilo 
composteerbaar afval in hun wormenhotel kunnen 
verwerken. Dat levert de gemeente dus een bespa-
ring op! 
 
Stel dat een wormenhotel 5 jaar meegaat (maar ze 
zijn gebouwd voor een periode van 15 jaar). Dan 
kan er per wormenhotel een ruim 23.500 kg GFE 
verwerkt worden.  
 
Voor de voorgestelde 100 wormenhotels is dat dus: 
2,3 miljoen kilogram gecomposteerd afval (en 6,9 
miljoen kilogram over een periode van 15 jaar). 

Kilogrammen die niet met de vuilniswagen hoeven 
worden opgehaald, kilogrammen GF-afval die niet 
hoeven te worden verwerkt, het levert bovendien ki-
logrammen hoge kwaliteit compost op die gebruikt 
kunnen worden in (volks)tuinen en geveltuinen. 
 
De gemiddelde kosten van GFE inzameling en  
verwerking in Nederland liggen tussen de 40 en  
70 eurocent per kg. (400-700 €/ton). Bij gebruik 
van 5 jaar kan er met één wormenhotel dus zo'n  
€ 9.400,- tot € 16.450,- bespaard worden. Een 
wormenhotel inclusief 1 jarig begeleidingstraject 
(met daarna een online buurtcompost comunnity) 
en promotie kost tussen de € 4.000,- en € 8.000,- 
per stuk, afhankelijk van de oplage. De wormenho-
tels zijn dus, zeker in grotere oplage een aanzienlijk 
goedkopere oplossing dan de huidige inzameling en 
verwerking. Bij plaatsing van 100 wormenhotels 
kan de totale besparing oplopen tot rond een  
miljoen euro in 5 jaar (en 3 miljoen euro over een 
periode van 15 jaar). Deze besparing neemt verder 
toe bij toepassing van grotere, ondergrondse wor-
menhotels of lokale verwerking in een semi-onder-
grondse Wormerij of een investering in langere 
termijn begeleiding van normale wormenhotels. 



8. PROJECTINFORMATIE: 
 
Projectuitvoering onder de verantwoordelijkheid van: 
Rotterdams Milieucentrum (stichting) 
Schiekade 189 (302) 
3013 BR Rotterdam 
Tel. 010 – 465 64 96 
info@rotterdamsmilieucentrum.nl 
www.rotterdamsmilieucentrum.nl  
 
Projectcoördinator: Wouter Bauman (Rotterdams Milieucentrum) 
Adviseur/workshops: Arie van Ziel (de Wormerij) 
Directie: Emile van Rinsum (Rotterdams Milieucentrum) 
 
 
10 wormenhotels, locatie, wijk en aantal deelnemende huishoudens: 
 
Locatie                  Wijk                  Datum Plaatsing    Datum opening     Wijkregisseur         Aantal deelnemers 

De Kas                  Blijdorp             23 januari             25 maart             Sanne Lansdaal      20 

Tamarinde             Overschie          22 april                15 juli                 Sander Dikstra       10 + gfe uit tuin 

De Enk                  Vreewijk            28 mei                 8 juli                   Eigen terrein          9 + gfe uit tuin 

Mathenesserweg     Spangen            10 juni                 25 juli                 Frank Franke          13 

Mathenesserdijk     Bospolder          10 juni                 8 juli                   Frank Franke          28 + 5 wachtlijst 

Willebrordusplein   Liskwartier         1 juli                    8 juli                   Sanne Lansdaal      16 

Bergpolderstraat     Bergpolder         1 juli                    22 juli                 Ugur Yazir              22 

De Molenwei          Charlois             15 juli                  23 augustus         Eigen terrein          18 + gfe uit tuin 

Robert Fruinstraat  Middelland        22 juli                  29 augustus                                     14 

Maaskade              Noordereiland    26 aug                 2 sept                  Salina Musa           21 

 
 
 
Afmetingen wormenhotels (Rotterdams model):= 
Op straatniveau: 110 x 150 cm.  
Taps toelopend naar: 50 x 50 cm. 
Hoogte van 180 cm.  
Maximale inhoud is 1 kuub (compost). 
 
Digitale media: 
Website: www.wormenhotel.nl 
Twitter: https://twitter.com/wormenhotel  
Facebook: https://www.facebook.com/wormenhotel  
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18    WORMENHOTELS IN ROTTERDAM EVALUATIE 2020



Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een  
geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige  
vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, 
kopieën, of op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de uitgever. 
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