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vvormentoren en compostkort 
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Een wormentoren 
Wormen houden van rottende plantenresten. Vooral de schill en uit onze keuken vinden ze lekker.
 
Koop vier plastic stapelbakken die je op en in elkaar kunt zetten. In drie ervan boor je gaten waar wor

men gemakkelijk door kunnen kruipen. In de bovenste bak doe je het verse keukenafval. Na een paar
 
weken keer je de rottende rommel in de tweede bak. In de derde bak met kleinere gaatjes waar alleen
 
yacht doorheen hoeft, doe je gezonde grond met gezonde wormen. Grijsrode wormen uit de tuin van je
 
buren. Die wormen zullen zich in je wormentoren snel vermeerderen. Lekker voor de vissen, de kippen
 
of andere beesten. Goed ook om een stuk grond zonder veel bodemleven een extra irnpul s te geven.
 
Wormen brengen immers door hun gangetjes organische stof en ook lucht en water in de bodem.
 
Hoe meer wormenactiviteit, hoe beter je grond is.
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Compostkorf 
Altijd een heel karwei om zelf compost te maken. Vaak stinkt het composivat en me et er heel wat heen
 
en weer gesjouwd worden. Veel gemakkelijker is bet om op de plaatsen waar je veel voeding in de tuin
 
wilt een plastic emmer met gaten van zo'n 15-18 nun in te graven, waarin je direct het fijnere kcukcnaf 

val stopt. Een deksel erop tegen de ratten of de bond. En de wormen doen de rest!
 
De compostkorf blijft het hele jaar in de grond. Plant rondom de korven de planten die extra voeding no

dig hebben.
 
De zwaardere koolstronken of plantenstengels kunnen beter afgevoerd worden in de Gl-T bak. Trou

wens, je tuin zou veel te rijk aan voedingsstoffen worden als je al je organische afval in je tuintjc zou
 
verwerken. Er moet namelijk evenveel ingebracht worden als je er uithaalt. Dan hou je de kringloop ge

sloten.
 

Tekst en tekeningen zijn atkomstig van Hans earlier, Projekt Aarde,
 
Tuinen van Overvloed, Stokebrand 233, 7206 EE Zutphen, telJfax 0575·530394.
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