Dank voor je bestelling
Alsjeblieft, hier is je Balkonton. De uitgebreide handleiding voor gebruik van je Balkonton, en heel veel tips, staan op
www.balkonton.nl/kennisdelen (of de menuknop :FAQ)
We weten uit ervaring hoe lastig het is om te onthouden wat je ook al weer in welk plantgat hebt gezaaid of geplant.
Dus als kleine attentie sturen we je ook 15 houten mini-plant labeltjes. (Tip: ook te koop als houten roerstokjes bij de
Makro).
Als startend bedrijf moeten we het erg van mond tot mond reclame hebben. Zou je ons willen helpen door de
meegestuurde flyers in je vriendenkring of wijk te verspreiden? Alvast hartelijk dank!
We wensen je heel veel stadstuinierplezier met je Balkonton.
Inhoud:
● 3 poten (KLP gerecycled kunststof) inclusief 6 RVS bevestigingsbouten en moeren met ring
● 1 HDPE voedselveilig vat met  plantpockets en binnenin bevestigd het wormenhuis. De plantpockets zijn
handmatig aangebracht. Verschillen in vorm en afmeting zijn normaal.
● 1 dop (groen of wit) voor onderin het wormenhuis (uitloop naar beneden)
● Zwarte slangetjes om de scherpe randjes van de plantpockets af te schermen . Lange slang bovenop reeds
aangebracht.
● Korte montage instructie
● A4 ‘wormcomposteren voor beginners’
Wil je ongeveer 1 keer per maand een mailtje met tips ontvangen over de Balkonton, wormcomposteren en
stadstuinieren? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief via balkonton.nl.

Tonnen vol groene groeten,
Ireen Laarakker
Balkonton
Moestuinlaan 16
1036 KD Amsterdam
ireen@balkonton.nl  - 06 3855 3833

Korte montage instructie Balkonton (let op: op de foto staat het oude model 1.0 met 11 gaten aan voorzijde.
Het huidige model 2.0 heeft 12 gaten rondom)

●
●

De poot met het logo komt middenvoor
Sla de kop van slotbout met een hamer stevig in de poot. Daarna de slotbouten goed strak aandraaien met
steeksleutel 13. De ringen komen aan de binnenzijde, tussen de moer en het plastic dus.

●

De zwarte slangetjes eerst warm maken in heet water, dan op de rand klemmen en op maat knippen.

●

De dop onderin vast klemmen met de grote vleugelmoer. Bovenop de dop kun je een stukje doek leggen als
filter zodat de wormen niet wegkruipen
Onderin de Balkonton eerst een laagje van 2 a 4 cm hydrokorrels, daarna vullen met potgrond en planten.
Laat het aftapkraantje altijd open staan om verdrinking van je planten en van je wormen te voorkomen.
Als je buis vol zit met compost leeg je hem door de groene dop los te draaien en de compost naar beneden te

●
●
●

duwen.

Wormcomposteren voor beginners
●
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Geef je wormen geen afval uit de categorie ‘rood’
Zorg voor afwisseling tussen ‘bruin’ en ‘groen’ afval.
Maak het afval klein voordat je het in de wormenbak gooit.
Geef je wormen niet te veel eten. Als je bak begint te stinken geef je je wormen meer eten dan ze
kunnen verwerken en gaan ze dood. Begin met een handjevol om de dag en voer geleidelijk op. In
de winter geef je minder.
Sluit steeds elke laag ‘groen’ af met een laagje vochtig karton of ander ‘bruin’. Denk aan de
vochtigheid van een uitgeknepen spons. Tip: dit helpt ook tegen fruitvliegjes!
Na enkele weken (soms wel 3 maanden) kan er wormenpercolaat onder uit je Balkonton druppelen.
Verdun dit 1:10 en bemest er je planten mee.
Bovenin de buis zitten de meeste wormen. Deze kun je het beste even apart houden voordat je de
volle buis leegt. De compost kan nl vrij vast zitten, zeker als er veel wortels door de buis groeien
moet je hard duwen.

Bruin, hoog in koolstof
Karton, doppen van noten, koffiedik en -filters, papier van de keukenrol, papieren zakdoeken, fijn
versnipperd snoeihout, zaagsel, dode bladeren, stro, hooi, maiskolven.
Groen, hoog in stikstof:
Ongekookt tuin en keukenafval, aardappelschillen, fruit-en groenteresten, Bananenschillen (alleen van
biologische bananen)  mest van kleine planteneters zoals een cavia of konijn, resten uit groente- en siertuin,
snoeiafval (groen), stalmest.
Rood, geef de wormen nooit één van de onderstaande dingen.
Gekookte groente- en fruitresten, pasta, brood, vlees, botten etc  (trekt ongedierte aan). Snijbloemen en
niet-biologische bananen- en citrusschillen (bevatten veel gif en zware metalen). Ui, knoflook, chilipepers
met mate (lusten de wormen niet).  En alle groenafval dat duidelijk besmet is met schimmels of ziekten.
Meer weten? Ga naar www.balkonton.nl/kennisdelen. Hier vind je nog veel meer tips over
wormcomposteren. Download daar ook de leuke poster ‘lekkere hapjes’  die je wellicht op je koelkast of
ergens in de keuken kunt ophangen als reminder.
Veel succes en plezier met wormcomposteren. Heb je vragen stuur dan gewoon een mailtje of kijk op de
website.

