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Oogst 
Nadat Rowin eerst voor de cateraar op het 
Stadskantoor een nieuw wormenhotel in de binnentuin 
had geplaatst ging hij bij ons aan de slag.  
Eerst een eenvoudige ontmanteling van de planken. 
Daarna de bovenste laag met de wormen veilig stellen 
en de onderste laag in het hotel laten zitten om weer 
voor de volgende ronde een goede basis te vormen.  
Zo'n 90 kilo oogst was de ruwe opbrengst!  
Daarna is de bovenste laag weer teruggedaan in het 
hotel, de planken weer bevestigd en we kunnen weer 
doorgaan met composteren voor de volgende 
oogstronde. Rond mei/juni 2020 is de volgende oogst. 
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Nieuwsbrief
Onlangs hebben we met Le Compostier voor het eerst 
geoogst uit het wormenhotel.  
We geven jullie graag even een update van het vervolg.
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Drogen en zeven 
Doordat het al donker was, en koud, was er geen 
goede gelegenheid om meteen samen de opbrengst te 
zeven met het handige apparaat wat Rowin 
beschikbaar heeft. Erg jammer! Want nu moesten we 
improviseren hoe we dat zelf zouden doen. 
We hebben de oogst op een zaterdag voor de eerste 
keer staan zeven met een oude wasmand. Naast wat 
per ongeluk mee-geoogste wormen en nog 
onverteerde spullen, hebben we er ook talloze 
elastiekjes, Lipton pyramide theezakjes en andere 
stukjes plastic uitgehaald. En veel halve eierschalen.  

De wormen en andere goede spullen, die we klein 
gemaakt hebben, weer ingecheckt in het hotel.  
De 'foute spullen' bij het gewone afval gedaan. 
De oogst was nog wat te nat en moest gelegenheid 
krijgen in te drogen. Dat valt niet echt mee bij deze 
koude temperaturen en natte dagen.  
De tweede keer zeven hebben we daarom alleen 
gedaan voor de uit te delen zakjes. Degenen die de 
oogst persoonlijk in ontvangst kwamen nemen 
mochten dit klusje zelf doen. 
 
Verdelen 
Pragmatisch als we zijn, hebben we er voor gekozen 
om toch te gaan wegen en verdelen. We hebben 
ponds-zakjes van Rowin gekregen om oogst uit te 
delen aan diverse mensen die ons geholpen hebben 
bij het tot stand komen van dit bijzondere hotel.  
Twee deelnemers hebben hun oogstaandeel 
geschonken aan KC de Kameleon, acht deelnemers 
aan de buurttuin, zes deelnemers voor eigen gebruik 
en tien deelnemers hebben helaas niet gereageerd op 
de oproep om te reageren.  
Inmiddels is bijna alles verdeeld. We moeten nog een 
paar zakjes af gaan geven. 

Wethouder Mike van der Geld
Aan wijkmanager Marie-Louise Claessens vroegen we 
of we even een (foto-) cadeau-momentje konden 
afspreken met de wethouder in het Stadskantoor.  
Tot onze verrassing kregen we het verzoek van 
Wethouder Van der Geld om het overdrachtsmoment 
bij het wormenhotel zélf te laten plaatsvinden. Dan kon 
de Gemeente 's-Hertogenbosch er een "Instastory" 
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van maken ter promotie van zowel wormenhotels, als 
het gebruik van het wijk- en dorpsbudget. Daar gaven 
we graag gehoor aan! Op 4 december heeft de 
overdracht aan de wethouder en de wijkmanager 
plaatsgevonden. Ze waren zeer geïnteresseerd in het 
verloop van het hotel na de opening en hopen dat er 
op veel meer plaatsen in de stad dit soort initiatieven 
gaan ontstaan.  
De wijkmanager nam voor de andere wethouders ook 
een zakje in ontvangst. 

De "Instastory" hebben we nog niet gevonden op het 
Instagram- Facebook- en Twitter account van de 
Gemeente 's-Hertogenbosch. Wel hebben ze vanuit 
de gemeente een mooi bericht geplaatst op de 
Buurtkiep. Zie hier.  

Een leuke bijkomstigheid was dat vlak voor de komst 
van de wethouder, degene die het felste tegen de 
komst van dit hotel was toen we de enquete hielden, 
vertelde dat het REUZE meeviel en dat ze graag gaat 
deelnemen. Een mooie opsteker!  

Dank namens Buurttuin Bietje 
Bij Bietje en KC de Kameleon 
Vanuit de buurttuin is men erg blij met de donatie van 
ongeveer 40 kilo compost. Dit zwarte goud is verdeeld 
bij alle fruitbomen, de walnootboom, vlier en hazelaar. 
Die komen de winter wel door! 

Door omstandigheden was het helaas niet mogelijk om 
de compost persoonlijk aan Kameleon juf Christine af 
te geven. Ze was er wel erg blij mee om dit als les- 
materiaal met de kinderen in te kunnen gaan zetten.  

Dank aan de gulle gevers!!  

Toekomst
• We kunnen meer deelnemers gebruiken! We 

verzoeken mn de Amazone-bewoners gebruik te 
maken van de toren-nieuwsbrieven om mede 
hoteliers te werven. We hopen dat jullie daartoe 
bereid zijn! Wij zien de aanmeldingen, ook van 
buiten de Amazones, met belangstelling tegemoet 
via compostwormenamazones@gmail.com  
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https://buurtkiep.nl/uitgelicht/eerste-wormencompost-amazones
mailto:compostwormenamazones@gmail.com
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• Het zou fijn zijn als alle deelnemers een oogje in 
het zeil, of beter In het hotel, houden en 
ongewenste spullen willen verwijderen.   

• In het voorjaar zal het hout in de olie gezet moeten 
worden. Echt zo'n klusje dat veel gezelliger is om 
samen te doen. Liefhebbers mogen zich melden :-)  

• We gaan een aanvraag indienen bij de Gemeente 
voor een bijdrage uit het wijkbudget, zodat we o.a. 
een infobordje kunnen laten maken en een paar 
degelijke sloten aan kunnen schaffen. 

• Annemarie en Ingrid zijn bereid geïnteresseerde 
stadsbewoners te informeren over aanschaf, 
subsidie en gebruik van wormenhotels. Op dit 
moment loopt er al een concrete aanvraag in de 
Meerendonk.  

Fijn dat we samen zo ver gekomen 
zijn op dit wonderlijke wormenpad!  

Happy composting!  

Hartelijke groet, Annemarie en Ingrid
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