Dank voor je aankoop
Op de achterzijde vind je de montage instructie. De uitgebreide handleiding
wormcomposteren kun je downloaden van www.balkonton.handleiding .
In de maandelijkse nieuwsbrief deel ik regelmatig tips over wormcomposteren,
stadstuinieren, en leuke aanbiedingen. Meld je aan via balkonton.nl/aanmelden.
Als klant van Balkonton kun je eenmalig wormen (na)bestellen zonder
verzendkosten. Stuur een mailtje met je ordernummer naar ireen@balkonton.nl
met als onderwerp ‘code gratis verzending compostwormen’ om de code aan te
vragen.

Inhoud van de doos
●
●
●
●
●
●
●

1 bodembak
2 compostbakken
4 pootjes met schroefjes
1 kraantje
1 wit opvangnetje
1 schepje (volgens de fabrikant geschikt om regelmatig de compost om te roeren. Doe dit vooral niet en
laat de wormen zoveel mogelijk met rust!)
Bij sommige leveringen: 1 maatbeker voor de opvang van het vocht

Indien besteld:
● extra composteerbakken (in zwart of kleur)

Heb je tegelijkertijd compostwormen, startpakket, lavameel, hennepmatjes, of kweekgrond besteld? Deze
worden rechtstreeks verzonden door de wormenkweker. Hiervoor heb je dus een aparte track en trace
mail gekregen.

Korte montage instructie Urbalive
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Plaats de poten in de uitsparing aan de onderkant
Bevestig de poten met de meegeleverde schroeven. Dit kan wat kracht kosten
Schroef vanaf de onderkant het kraantje in de onderste bak
Zet de opvangbak op zijn pootjes
leg hier het witte netje in
plaats daarbovenop de compostbakken en het deksel

Wormenbak opstarten
Je gaat straks de wormen plaatsen (en voeren ) in de bovenste bak van je composteerbakken. Leg in deze bak
een laag vochtig, gescheurd karton of een hennepmatje. De wormen voelen zich hierin thuis en kruipen iets
minder snel naar beneden.
De compostwormen worden geleverd in een ruime hoeveelheid compost met daarin voeding voor de eerste 2
weken. Zorg dat deze compost lekker vochtig is en leeg de zak met wormen in de bak waarin je het vochtige
gescheurde karton hebt gelegd. Extra kweekgrond of cocopeat is niet nodig.
Dek de bovenste laag compost/wormen af met een dun laagje afval en daar bovenop weer een laagje gescheurd
droog karton. Sluit dit laagje karton eventueel af met een hennepmatje of een doek tegen de fruitvliegjes.
Na enkele dagen voer je je wormen opnieuw en sluit je opnieuw af met wat zaagsel of karton. Gaandeweg kun je
meer voeren, afhankelijk van temperatuur en wormenpopulatie. Overvoer de wormen de eerste weken vooral niet!
als er meer dan 10 cm onverteerd afval in de bak ligt moet je minderen.

Ga naar www.balkonton.nl/handleiding voor de link naar een filmpje met meer
uitleg over de montage en het gebruik. En voor de pdf ‘handleiding
wormcomposteren’. Of kijk bij meest gestelde vragen voor meer achtergrond
informatie.
Heb je daarna nog vragen? Aarzel niet me te mailen of bellen.
Tonnen vol groene groeten,
Ireen Laarakker
Balkonton
Moestuinlaan 16
1036 KD Amsterdam
06 3855 3833 ireen@balkonton.nl

