
Wormhotel
Handleiding



57,0 x 35,0
(B)

35,0 X 41,8
(D)

60,6 x 41,8 
(C)

60,6 x 41,8
(A)

35,0 X 34,8
(E)

35,0 X 7,0 (F)

53,6 x 38,6 
(G)

7,0 x 38,6 (H)

Afmeting bij 18mm underlayment plaat Aantal

60,6 x 41,8 2x

57,0 x 35,0 1x

35,0 x 41,8 1x

35,0 x 34,8 1x

35,0 x 7,0 1x

53,6 x 38,6 1x

7,0 x 38,6 1x

Je kunt 2 hotels maken uit 1 plaat (122X244)

Deksel

Materialen

Schroeven 4 x 40mm

Schroeven 3,5 x 16mm

Houtboor 3mm + verzinkboor 1x

Metaalboor 9mm 2x

Metaalboor 4mm 1x

Kruisheng zwart 200mm 4x

Knoppen voor deksels 2x

Lijnolie/andere kleur verf/afwerking

Kwast/roller/schilderbakje

Worteldoek 
(elk luchtdoorlatend doek voldoet)

1x

50cm L-Profiel 25mm 8x

Gastronormbak 60x320x540mm 5x

Zwenkwielen (optioneel) (*) 4x

Materieel

(Accu)boormachine Nietmachine

Decoupeerzaag Ijzerzaag/slijptol

Wormenhotel

(*) Let bij de zwenkwielen op dat de bevestigingsgaten passend zijn bij de schroeven die je er voor wilt gebruiken



• Zaag de wormvormpjes in A, C en D in de bovenste 8cm
• Tip: maak een malletje van karton en trek deze over op de plaat

• Schilder alle platen met lijnolie (of andere kleur die je wilt)

• Zaag de L-profielen op lengte

• Boor de gaten voor montage voor (3 per lengte is genoeg)

• Monteer de L-profiel op de zijplaten (zie tekening 1)

Zet nu de bak in elkaar met 4x40mm schroeven:

Let op; boor alle gaten even voor met een 3 mm boor en verzink de gaten zodat de 
schroeven mooi afgewerkt zijn.

• Bevestig D aan B

• Bevestig A en C aan D & B 

• Bevestig F aan C & A

• Bevestig H aan C & A

• Dek de wormvormige gaten aan de binnenkant af met 
worteldoek of luchtdoorlatend materiaal (gebruik de 
nietmachine)

Maak nu de scharnierende delen:

• Bevestig E middels 2 hengen aan F (3,5x16mm schroeven)

• Bevestig G middels 2 hengen aan H (3,5x16mm schroeven)

• Bevestig een knop aan E en G (3,5x16mm schroeven)

Nu het laatste stukje:

• Bevestig de zwenkwielen op de hoeken aan de bodemplaat 
(B) (3,5x16mm schroeven)

• Boor 9mm gaten in 4 van de 5 gastronormbakken (tekening 2)
• 15 gaten per bak is voldoende, meer mag altijd. Zeker 1 gat in

het midden, de vloeistof moet altijd naar onder kunnen lekken

• Zet de bak zonder gaten onderin

• Schuif de eerste bak in de L-profiel geleider

Nu ben je klaar om te starten met wormcomposteren!

Handleiding



Wormenhotel

A

14,8 cm

4,0cm
2,0cm

C

14,8 cm

4,0cm

2,0cm

Tekening 1



Wormenhotel Tekening 2





Sponsoren


