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Grondverbetering met wormenmest  
In de laatste ALV is besloten dat VVCL geen 
kunstmest meer verkoopt in de winkel op de Punt. 
Voor het verbeteren van de grond biedt VVCL de 
bekende koemest en compost aan, te verkrijgen 
via de winkel. 
 

Het gebruik van wormenmest kan hierop een 
goede aanvulling zijn. Een van onze leden te 
weten Ad Kranenburg kan regelmatig aan een 
kleine partij wormenmest komen tegen een zeer 
gunstige prijs.  
Bij wijze van proef stelt het bestuur Ad dit seizoen 
in de gelegenheid om dit product op de tuin aan 
te bieden.  
 
Beschikbaarheid en prijs 
Op het moment dat de wormenmest beschikbaar is, 
tijdens de openingstijden van de winkel, wordt dit 
aangekondigd met een pamflet naast de winkelingang.  
Zakken wormenmest van 40 liter kunnen dan worden 
opgehaald bij Ad op tuin nr.126 (bij rood schuurtje).  
Het aanbod betreft een zak van 40 liter voor €.4,00  + 
€.1,00 statiegeld voor de ademende zak. Je kunt bij  
Ad een bestelling opgeven, zodat je zeker bent van 
zak(ken) mest bij de volgende levering op een 
zaterdag. 
 
Wat is wormenmest 
Wormenmest bestaat uit uitgescheiden en volledig 
verteerd organisch, plantaardig materiaal aangevuld 
met cellulose dat door het spijsverteringskanaal van de 
aardworm is gegaan: 100% zuivere wormenpoep.  
 

Het is geen wormencompost ! 
Dat is een grondmengsel deels verteerd door rode 
compost-wormen en met veel minder voedingskracht. 

 
Wormenmest  is mest en een natuurlijke 

bodemverbeteraar tegelijk. 
 

Het zorgt voor een optimale balans in de bodem. 
Wormenmest heeft een zeer hoog organisch gehalte. 

 
 
Het bevat gemiddeld 7x meer stikstof, 2x meer fosfor, 
3x meer kalium, 2x meer calcium en 6x meer 
magnesium dan de heel goede tuinaarde.  
 
Toch ontleent wormenmest hieraan niet haar kracht. 
Het is met name de veelheid van sporenelementen, 
enzymen, mineralen, bacteriën en schimmels (zoals 
Mycorrhiza en Trichoderma) die haar kenmerkt. 
 
Pure wormenmest heeft een rulle structuur, is vochtig, 
donker van kleur en ruikt aangenaam. Dit is ook de 
reden dat het voor de moestuinder wel "het zwarte 
goud" wordt genoemd. 
 

 
 
Voordelen 
-  Stinkt niet en ruikt naar bosgrond, aangenaam om 
mee te werken  
-  Zorgt voor een beter bodemleven 
-  Door het ontbreken van chloor en zuren zal het nooit 
planten verbranden 
-  De gewassen bevatten veel minder schadelijke 
nitrieten en nitraten  
-  De planten hebben zichtbaar meer weerstand tegen 
ziekten 
-  Brengt de grond snel weer op voedingsniveau voor 
een tweede teelt 
-  Betere planten: groter, meer en smakelijke vruchten, 
rijpen goed af, hogere  
   voedingswaarden.  
 
Nadelen 
-  Het is niet bij tuincentra verkrijgbaar, alleen bij 
enkele viswormenkwekers 
-  De markt drijft de consumentenprijs op tot €.12,00 
soms wel €.24,00 per 40 liter. Bij online bestellen 
komen er ook nog verzendkosten bij. 
 
Diverse toepassingen 
Bijmesten van groentebedden: 3 tot 5 liter per m2 
Totale bemesting groentetuin:  6 tot 10 liter per m2  
Verrijken bodemleven: 1 liter op 10 liter potgrond  
Verrijking van zaai-/stekgrond met enzymen:  
                                            1 tot 2 liter op 10 liter 
Bloempot met eenjarige planten:  
                                       elke 2 weken 2 eetlepels  
Gazon of siertuin :                       1 - 5 liter per m2  
 
 
Bron: Informatie van Ad Kranenburg. 
 

Tip voor geïnteresseerden: Google voor meer informatie 
eens bij: samenstelling wormenmest. 


