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Aanleiding en aanpak evaluatie
AANLEIDING EVALUATIE WORMENHOTELS
De gemeente Amsterdam startte in 2014 met het ondersteunen van de komst van wormenhotels in
verschillende stadsdelen. Wormenhotels zijn bakken met daarin zo’n 1000 tijgerwormen die groente- en fruit
(GF-)resten van bewoners omzetten in compost. Het initiatief hiervoor kwam van inwoners, private partijen
en ambtenaren die zich wilden inzetten om GF-afval te scheiden. Omdat GF(T)-afvalscheiding nog niet
standaard mogelijk is binnen de gemeente, zijn de wormenhotels ontwikkeld om GF-afval te kunnen
scheiden. Ze werden al snel een vertrouwd straatbeeld in Amsterdam. Groepen van buurtbewoners
(bewonersgroepen) gebruiken en beheren de hotels onder leiding van een initiatiefnemende inwoner: een
wormenhotelier. Dat dit initiatief niet onopgemerkt is gebleven, blijkt onder andere uit het feit dat op 10
oktober het wormenhotelproject de derde plaats kreeg in de “Duurzame 100 van 2019” van dagblad Trouw.
De afgelopen jaren groeiden de wormenhotels uit tot een stadsbreed project, waar de gemeente Amsterdam
zowel qua mankracht als middelen in heeft geïnvesteerd. Het idee om mensen de mogelijkheid te geven om
GF-afval te scheiden met behulp van wormenhotels is ook buiten Amsterdam opgemerkt, zowel door de
media als door andere gemeenten. Op dit moment heeft de ondersteuning van de wormenhotels een
dermate structureel karakter gekregen dat het de pilotfase is ontgroeid. Ook is er inmiddels een wachtlijst
voor inwoners die een wormenhotel willen. Dat hier geen onmiddellijke opvolging aan kan worden gegeven,
is het gevolg van de budgettaire grenzen en grenzen in de ondersteunende capaciteit van de gemeente
Amsterdam. De gemeente wil nu weten wat de gemeente Amsterdam kan leren van de ondersteuning aan de
wormenhotels en of en zo ja op welke wijze een toekomstbestendige manier van de doorontwikkeling van de
wormenhotels eruit kan zien. Om hier een besluit in te kunnen nemen heeft de gemeente Amsterdam
Hiemstra & De Vries gevraagd om het project als onafhankelijke partij te evalueren.
CONTEXT WORMENHOTELS
De doelstelling van het project wormenhotels is om de mensen die graag GF-resten willen scheiden, maar die
mogelijkheid nog niet hebben, de mogelijkheid lokaal te geven.
Dit onderzoek richt zich alleen op de wormenhotels die gefinancierd zijn door de gemeente Amsterdam. Dit
kunnen zowel wormenhotels zijn die door gebiedsteams zijn gefinancierd als via het projectbudget voor
wormenhotels. Er zijn ook andere initiatieven in de gemeente Amsterdam op het gebied van composteren,
deze vallen buiten het onderzoek. Ook de wormenhotels die enkel door scholen worden beheerd vallen
buiten dit onderzoek.
Omdat in dit onderzoek de toekomstbestendigheid van het concept van wormenhotels belangrijk is, kijken
we in dit onderzoek ook naar de implementatie van groencontainers. De gemeente Amsterdam heeft de
ambitie om groencontainers in verschillende delen van de stad te plaatsen en is hiermee al begonnen in op
Java-eiland en Steigereiland (IJburg).
Meer informatie over het project wormenhotels is te vinden in bijlage 1, daarin gaan we nader in op de
doelstelling van het project, de ontwikkeling gedurende de projectperiode en de werkwijze van het project
(van aanvraag tot in gebruik name van de wormenhotels).
AANPAK
De gemeente Amsterdam heeft een aantal hoofdvragen meegegeven om te onderzoeken. Om deze vragen
adequaat te beantwoorden analyseerden wij ambtelijke en bestuurlijke documenten. Daarnaast interviewden
we verschillende belanghebbenden en betrokkenen om vanuit verschillende invalshoeken een goed beeld te
vormen over dit project. Dit waren diverse ambtenaren van de gemeente Amsterdam, wormenhoteliers,
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deelnemers van bewonersgroepen en de private partners (leveranciers van de wormenhotels) Stichting
Buurtcompost, CoCasa en Pantar. Een uitgebreide onderzoeksverantwoording vindt u in de bijlage.
OPBOUW RAPPORTAGE EN LEESWIJZER
Deze rapportage bestaat uit twee delen. In het eerste deel kijken we terug en geven we inzicht in het
maatschappelijk effect van het wormenhotel. Daarnaast gaan we in op de ervaringen van inwoners over de
huidige ondersteuning van de gemeente Amsterdam rondom de wormenhotels.
In het tweede deel kijken we vooruit en adviseren wij over de toekomst van de wormenhotels. We
beschrijven een aantal verbeteringen in het ondersteunen van de bewonersinitiatieven op lokaal
composteren binnen de huidige manier van organiseren. Vervolgens beschrijven we een aantal impactvolle
ontwikkelingen die de toekomstbestendigheid van de manier van organiseren raken. Op basis daarvan
presenteren we een aantal denkrichtingen op welke manier de gemeente Amsterdam de wormenhotels
toekomstbestendig kan organiseren. Ons advies is een combinatie van deze verschillende denkrichtingen.
De opbouw is zo gekozen dat in de conclusie alleen de hoofdpunten worden genoemd en deze in het
hoofdstuk ‘bevindingen’ verder onderbouwd worden. De opbouw is als volgt:
- aanleiding en aanpak evaluatie
- conclusie (antwoord op de hoofdvraag)
- bevindingen (terugkijkend en vooruitkijkend)
- advies toekomst wormenhotels in Amsterdam
- bijlage:
1. context project wormenhotels
2. onderzoeksverantwoording
3. begroting project wormenhotels
4. lijst met geïnterviewde personen
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Conclusie
TERUGKIJKEND
De gemeente Amsterdam heeft succesvol inwoners de mogelijkheid gegeven om GF-resten te scheiden
De directe aanleiding om te starten met het ondersteunen van de bewonersinitiatieven rondom de
wormenhotels was enerzijds om op die manier inwoners die daar behoefte aan hebben, de mogelijkheid te
geven om GF-resten te scheiden en anderzijds om onder inwoners te stimuleren om bewuster, vanuit een
lokale circulaire visie, met hun eigen afval om te gaan. Ongeveer 1275 huishoudens kregen de mogelijkheid
om GF-resten te scheiden door lokaal te composteren via wormenhotels. Zij zijn erg enthousiast over het
concept wormenhotels en over de geboden ondersteuning door de gemeente Amsterdam en haar partners.
Er was ook een kleine groep (18 initiatiefnemers) waar ofwel geen mogelijkheid werd gevonden om GFresten te scheiden, vaak doordat er geen geschikte locatie gevonden kon worden ofwel zich teruggetrokken
hebben doordat ze bijvoorbeeld niet genoeg bewoners konden enthousiasmeren, tegenspraak vanuit de
buurt kregen of er geen tijd meer voor hadden. Ook is er momenteel nog een wachtlijst van initiatiefnemers
die hopen om in de toekomst de mogelijkheid te krijgen om GF-resten te scheiden. Ook de inwoners die niet
deelnemen aan wormenhotels zijn overwegend positief. Veel inwoners zijn geïnteresseerd in het concept en
de hoeveelheid klachten over stankoverlast bleek mee te vallen.
De wormenhotels hebben veel positieve maatschappelijke effecten, maar zijn in deze vorm geen directe
oplossing voor de opgave om GF-resten in heel Amsterdam te scheiden
Een wormenhotel is een lokaal concept om GF-resten te scheiden. Daarmee heeft elk wormenhotel op lokaal
niveau positief effect op het afvalscheidingspercentage. De bijdrage aan het afvalscheidingspercentage op
het niveau van de stad is beperkt. De wormenhotels zijn in deze vorm geen directe oplossing voor de opgave
om GF-resten in heel Amsterdam te scheiden. Een veelvoud aan wormenhotels zou in theorie een oplossing
kunnen zijn, maar in de praktijk denken betrokkenen dat dit concept niet past bij elke Amsterdammer,
aangezien het veel tijd en energie vraagt. De wormenhotels hebben op meerdere gebieden positieve
maatschappelijke effecten:
1. De wormenhotels vragen op een positieve manier aandacht voor circulaire afvalstromen en een
duurzaam leven.
2. Deelnemers van wormenhotels voelen meer sociale cohesie in hun buurt.
3. De wormenhotels dragen bij aan de lokale werkgelegenheid, ook voor mensen met een achterstand tot
de arbeidsmarkt.
4. Met de wormenhotels kan gemeente Amsterdam vertrouwen (terug)winnen met betrekking tot het
scheiden van GF-scheiden.
De organisatie rondom de wormenhotels is effectief én kwetsbaar
De wormenhotels zijn een voorbeeld van een effectieve publiek-private samenwerking. Deelnemers zijn
tevreden over de geboden ondersteuning door de gemeente en private partijen. De publiek-private
samenwerking is effectief, doordat er gewerkt wordt vanuit een gezamenlijke ambitie. Natuurlijk heeft elke
partner een eigen belang, maar door contracten te sluiten zijn deze belangen verenigd en waar nodig
beslecht. De samenwerking drijft op persoonlijke relaties. De projectorganisatie en de betrokken
beleidsadviseurs zijn de spil in de samenwerking. Er is een duidelijke rolverdeling in de samenwerking, elke
partner kent zijn aandeel en verantwoordelijkheid. Opvallend is het lerend vermogen in de samenwerking en
ondersteuning. Gedurende de projectperiode is de ondersteuning op meerdere niveaus doorontwikkeld.
Voorbeelden hiervan zijn de doorontwikkeling in de modellen van wormenhotels en de selectiecriteria voor
de plaatsing van de wormenhotels.
Om de wormenhotels te laten slagen, wordt behoorlijke commitment van de bewonersgroep en van de
hotelier in het bijzonder gevraagd. De inwoners en hotelier zijn verantwoordelijk voor het enthousiasmeren
van voldoende inwoners om een wormenhotel te starten en te onderhouden. Daarnaast vraagt een
wormenhotel om up-to-date kennis met betrekking tot wat er in het wormenhotel mag worden toegevoegd,
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en wat de juiste verhoudingen zijn om nadelige effecten (stank, ongedierte, schimmel) te voorkomen. Veel
wormenhoteliers hebben deze rol onderschat. Als de aandacht van wormenhoteliers afneemt, bijvoorbeeld
door de komst van de groencontainers of doordat de positieve uitstraling van wormenhotels afneemt, gaat
dit direct effect hebben op de wormenhotels. Wanneer de wormenhotels niet op de juiste manier gebruikt
worden, sterft het wormenhotel een stille dood en geeft dit uiteindelijk veel overlast (stank, ongedierte,
verval van wormenhotel, verval in openbare ruimte). Daarmee sterft niet alleen een bewonersinitiatief én in
verband met levende have moet de gemeente ook snel ingrijpen om het wormenhotel weg te halen.
In hoeverre de maatschappelijke effecten in verhouding zijn met de gedane investeringen is een politieke
keuze, de kostenontwikkeling is afhankelijk van de ontwikkelrichting van de wormenhotels
Dit project heeft veel maatschappelijke effecten. Er is op een inspirerende manier de mogelijkheid gegeven
om GF-resten te scheiden in tijden dat dit niet stadsbreed is georganiseerd. De vraag in hoeverre dit de
investeringen in het project rechtvaardigt, is niet eenduidig te beantwoorden, omdat het afhankelijk is van
hoe de maatschappelijke effecten worden gewaardeerd. Dat is een politieke keuze. Daarnaast is het
antwoord ook afhankelijk van het vervolg. Was het een investering in een pilot die nu stopt en in hoeverre is
er dan geleerd van de pilot of is het een investering in een ontwikkeling/innovatie die uiteindelijk bijdraagt
aan een duurzaam Amsterdam waarin afval wordt gescheiden en hergebruikt? En welke bijdrage leverden de
wormenhotels dan in de doorontwikkeling?
Wil je als gemeente bewonersinitiatieven actief ondersteunen en ook lokale duurzaamheidsoplossingen
zoeken en stimuleren, dan zijn de wormenhotels daarin een prachtig voorbeeld die op een goede manier zijn
ondersteund. Ook geeft dit project inzicht in hoe je een dergelijk traject effectief vormgeeft.
VOORUITKIJKEND
De organisatie rondom de wormenhotels wordt steeds professioneler, maar kan op een aantal punten nog
verbeteren (binnen de huidige manier van organiseren)
De organisatie rondom de wormenhotels professionaliseerde gedurende de projectperiode. Toch blijkt uit
onze evaluatie dat de bewonersinitiatieven nog beter te ondersteunen zijn:
1. Het verkorten van de wachtlijst.
2. Duidelijkheid creëren over de rol van de initiatiefnemer/wormenhotelier.
3. Maatwerk in de ondersteuning aan bewonersgroepen.
4. De levensduur van het model van de wormenhotels vergroten.
5. Het beter monitoren van de toegevoegde waarde.
Behoud in de borging van het project de succesfactoren uit de pilotfase
De wormenhotels zijn projectmatig ondersteund in de vorm van een pilot. Wanneer Amsterdam ervoor kiest
om de wormenhotels structureel te ondersteunen, is er een aantal aandachtspunten om deze werkwijze
goed te borgen in de organisatie. Belangrijk is om hier de onderdelen te behouden die deze pilot heeft doen
opbloeien en opgroeien:
1. Behoud de actieve projectmatige manier van werken met één centraal aanspreekpunt.
2. Behoud de effectieve publiek-private samenwerking met lokale partners.
3. Waarborg de eenduidige prettige werkwijze voor de wormenhoteliers, laat de wormenhoteliers geen
last hebben van de verschillende manieren van organiseren binnen stadsdelen.
4. Geef de wormenhotelier een verantwoordelijkheid in participatie.
Toekomstbestendige manier van organiseren = bewust kiezen hoe de wormenhotels zich verhouden tot de
stadsbrede oplossing van het scheiden van groente-, fruit-, tuin- en etensresten
Een majeure ontwikkeling voor het project wormenhotels, is de toenemende aandacht vanuit de
maatschappij, wet- en regelgeving en de gemeente voor duurzaamheid en circulariteit. De gemeente
Amsterdam gaat de komende jaren zwaar investeren in een stadsbrede oplossing voor het scheiden en/of
composteren van GFE-resten. Daarbij komt dat veel deelnemers aangeven dat ze de deelname aan de
wormenhotels gaan heroverwegen als er een stadsbrede oplossing komt voor het scheiden en/of
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composteren van GFE-resten. Daarmee hangt de toekomst van de wormenhotels nauw samen met deze
ontwikkeling. Een toekomstbestendige manier van organiseren is daarmee een gemeente die bewust kiest
hoe de wormenhotels zich verhouden tot deze stadsbrede oplossing. In hoeverre kunnen deze oplossingen
naast elkaar bestaan of is een stadsbrede oplossing het einde van de wormenhotels? Kunnen de
wormenhotels in een andere vorm wellicht de stadsbrede oplossing zijn die wordt gezocht of kunnen de
wormenhotels in ieder geval bijdragen aan de stadsbrede oplossing?
Vijf denkrichtingen hoe de gemeente Amsterdam kan omgaan met de wormenhotels in het licht van een
stadsbrede oplossing
Er zijn vijf verschillende denkrichtingen onderzocht waarop de gemeente Amsterdam om kan gaan met de
wormenhotels ten opzichte van de stadsbrede oplossing die wordt gezocht. Ons advies is een combinatie van
deze denkrichtingen. Hieronder delen we de denkrichtingen en vervolgens ons advies:
1. Wormenhotels maximaal ondersteunen vanuit huidige rolverdeling
Als stimulator van burgerparticipatie moet de gemeente de wormenhotels maximaal ondersteunen.
Laat de praktijk uitwijzen wat de impact van de groencontainers is.
2. Wormenhotels nog meer positioneren als buurtinitiatief
Ook rondom burgerparticipatie is het belangrijk om kostenbewust te zijn. Door de wormenhotels, als
buurtinitiatief, te koppelen aan de buurtbudgetten, ontstaat er een financiële afweging bij inwoners.
Daarnaast maakt het project dan meer gebruik van de reguliere manieren van organiseren.
3. Wormenhotels laten exploiteren door de markt
Op dit moment heeft de markt al een grote rol in de ondersteuning van de wormenhotels. Geef hen de
ruimte om dit concept te exploiteren, waardoor het de afhankelijkheid van de gemeente verliest.
4. Wormenhotels actief inzetten als instrument om afvalscheidingsdoelstelling te realiseren
De wormenhotels verbinden inwoners in de buurt die zich actief willen inzetten. Daarnaast verbetert het
imago van de gemeente Amsterdam op het gebied van GF-scheiding. Door de wormenhotels gericht in
te zetten als voorloper van groencontainers, kan de gemeente een voedingsbodem ontwikkelen waar
het gebruik van groencontainers succesvol is.
5. Stapsgewijs afbouwen van de wormenhotels
Uit het onderzoek blijkt dat veel deelnemers van wormenhotels hun deelname aan de wormenhotels
gaan heroverwegen als er ook alternatieve mogelijkheden zijn om GF te scheiden. Voorkomen dat alle
hotels instorten en bouw gericht de wormenhotels af.
Advies: blijf de wormenhotels actief ondersteunen, koppel het aan de buurtbudgetten en zet de
wormenhotels ook in als opwarmer van de groencontainers
Wij adviseren de gemeente Amsterdam om te blijven investeren in de wormenhotels. Met de wormenhotels
heeft de gemeente Amsterdam goud in handen, een lokaal ontwikkeld concept dat navolging krijgt bij diverse
gemeenten. Houd de doelstelling van het project overeind: ‘Laat iedereen die daar behoefte aan heeft GFresten scheiden middels wormenhotels’. Breng de financiën van de wormenhotels onder in de
buurtbudgetten, zodat er een financiële afweging komt te liggen bij inwoners. Hierdoor komt het uitvoerende
werk meer te liggen bij de gebiedsteams. Een buurtbudget is niet onuitputtelijk, waardoor er bij inwoners een
afweging komt te liggen of ze bijvoorbeeld liever een wormenhotel hebben of een buurtbarbecue. Behoud
wel één aanspreekpunt vanuit de gemeente die allerlei vragen kan beantwoorden van inwoners. Dit
aanspreekpunt kan ook gericht de wormenhotels promoten in gebieden waar op termijn groencontainers
gaan komen. Daarmee neem je het initiatief niet over, maar vergroot je de toegevoegde waarde wel voor de
gemeente Amsterdam. Kies er niet voor om alleen in bepaalde gebieden wormenhotels te zetten, élke
Amsterdammer zou gebruik moeten kunnen maken van een wormenhotel.
Herbevestig de hoofddoelstelling, ontwikkel een monitoringsschema en blijf evalueren
Nadat de gemeente Amsterdam een keuze heeft gemaakt op welke manier het de wormenhotels
ondersteunt is het belangrijk om de hoofddoelstelling te herbevestigen. Bepaal daarin ook wat
subdoelstellingen zijn. Ontwikkel op basis hiervan een monitoringsschema gericht op activiteiten, output en
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effect. Neem ook als initiator van dit landelijke concept het initiatief voor actieve kennisuitwisseling op
landelijk niveau.

Bevindingen terugkijkend
Dit hoofdstuk bestaat uit de volgende bevindingen:
- De gemeente Amsterdam heeft succesvol inwoners de mogelijkheid gegeven om GF-resten te scheiden.
- De wormenhotels hebben veel positieve maatschappelijke effecten, maar zijn in deze vorm geen directe
oplossing voor de opgave om GF-resten in heel Amsterdam te scheiden.
- De organisatie rondom de wormenhotels is effectief én kwetsbaar.
- In hoeverre de maatschappelijke effecten in verhouding zijn met de gedane investeringen is een
politieke keuze, de kostenontwikkeling is afhankelijk van de ontwikkelrichting van de wormenhotels.
DE GEMEENTE AMSTERDAM HEEFT SUCCESVOL INWONERS DE MOGELIJKHEID GEGEVEN OM GFRESTEN TE SCHEIDEN
De directe aanleiding om te starten met het ondersteunen van de bewonersinitiatieven rondom de
wormenhotels, was om op die manier inwoners de mogelijkheid te geven om eigenaarschap en
betrokkenheid te tonen op het gebied van afvalscheiding en bewuster met hun eigen afval om te laten gaan.
Via de wormenhotels krijgen de inwoners de mogelijkheid om meer zelfvoorzienend en lokaal bezig te zijn.
Op een praktischer niveau zorgen de wormenhotels ervoor dat inwoners, die daar behoefte aan hebben, de
mogelijkheid hebben om GF-resten te scheiden. In hoeverre dit succesvol gelukt is, baseren we op het aantal
deelgenomen huishoudens en de tevredenheid van deelnemers, het aantal initiatiefnemers dat wel interesse
toonde en niet kon deelnemen en de tevredenheid over het concept wormenhotels door de bewoners die
niet deelnamen aan de wormenhotels.
1. Ongeveer 1275 huishoudens kregen de mogelijkheid om GF-resten te scheiden door lokaal te composteren
via wormenhotels, andere geïnteresseerden (nog) niet
Momenteel zijn er ongeveer vijftig actieve wormenhotels die zijn gefinancierd door de gemeente Amsterdam.
Aangezien ongeveer 25 huishoudens betrokken zijn per wormenhotel, hebben 1275 huishoudens die de
behoefte hadden om GF-resten te scheiden, die mogelijkheid daadwerkelijk gekregen. De gemeente gaat uit
van 75 wormenhotels eind 2019 met 1875 deelnemende huishoudens.
Tegelijkertijd zijn er in de afgelopen jaren 18 initiatiefnemers geweest die ook de behoefte hadden om GFresten te scheiden, maar om verschillende redenen toch niet zijn gestart. Soms doordat er geen passende
plek gevonden werd, soms doordat bewonersgroepen niet konden voldoen aan de gestelde
randvoorwaarden (o.a. het vinden van voldoende deelnemers). De gemeente geeft aan dat van de aanvragen
uit 2017/2018 zijn nog ongeveer 20 verzoeken over zijn die nog niet beoordeeld zijn op uitvoerbaarheid. Alle
nieuwe aanvragen uit 2019 worden bewaard als ‘reserve’, dit zijn er ongeveer 50.
2. Deelnemers zijn tevreden over de ondersteuning bij de wormenhotels
De meerderheid van deelnemers die wij spraken is tevreden over de ondersteuning van de gemeente
Amsterdam en de private partijen. Dit sluit aan op het beeld uit de enquête van Stichting Buurtcompost1
waarin twaalf van de vijftien wormenhoteliers aangeven dat het contact met de gemeente volgens of boven
verwachting was. Deelnemers zijn blij dat het projectteam van de gemeente goed bereikbaar is en duidelijk
communiceert.
Sommige wormenhoteliers en deelnemers hebben behoefte aan meer training en ondersteuning, omdat ze
zich nog niet comfortabel voelen om als groep zelfstandig het composteerproces uit te voeren. In de enquête

1

“Evaluatie Hoteliers 2018” door Stichting Buurtcompost
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van stichting Buurtcompost gaf 87% van de wormenhoteliers aan zelfstandig verder te kunnen, als op afstand
vragen stellen mogelijk blijft. Desondanks wordt de begeleiding als prettig ervaren.2
Deelnemers die in 2018 of 2019 zijn gestart moesten weliswaar lang wachten op de wormenhotels, maar dit
vonden zij over het algemeen geen groot probleem. In de gesprekken met bewoners was een beperkt aantal
deelnemers op dat moment minder tevreden, dat kwam doordat dat de kwaliteit van hun wormenhotels was
verslechterd en er nog geen duidelijkheid was wanneer het wormenhotel werd vervangen. Hier toonde zich
de proactiviteit van het projectteam: de projectmedewerkers zijn direct na de bijeenkomst in gesprek gegaan
met de deelnemers om concrete afspraken te maken.
3. Overige bewoners zijn tevreden over wormenhotels
Niet alleen deelnemers zijn enthousiast over de wormenhotels, ook andere bewoners zijn overwegend
positief over wormenhotels. Dit baseren wij op een enquête van de afdeling Onderzoek Informatie en
Statistiek (OIS) van de gemeente Amsterdam die onder 792 representatieve Amsterdammers is gehouden
“Amsterdammers over wormenhotels” en de enquête onder wormenhoteliers door Stichting Buurtcompost.
In het onderzoek van de gemeente geeft 44% aan bekend te zijn met wormenhotels. De respondenten die
zeer bekend zijn met de wormenhotels (9%), hebben vaak een wormenhotel in de straat, doen zelf mee aan
een project of hebben zelf een wormenhotel in de tuin. Enkele respondenten vinden de wormenhotels
echter geen effectief middel voor het aanpakken van duurzaamheidsproblemen. Verder blijkt uit de enquête
dat in Nieuw-West en Zuidoost wormenhotels minder bekend zijn dan in Oost en West, vrouwen vaker
bekend zijn met het initiatief wormenhotels dan mannen en stellen met kinderen beter bekend zijn met
wormenhotels dan andere huishoudtypes. Een kwart van de respondenten (n = 618 voor deze vraag) geeft
aan bereid te zijn om te betalen (€10,- per kwartaal) voor het gebruik van een wormenhotel.
In de groepsgesprekken geven de wormenhoteliers aan dat ze regelmatig worden aangesproken door
buurtbewoners, die overwegend positief zijn over de wormenhotels. Het volgende citaat illustreert dit:
“Mensen blijven dan soms toch even staan als je bezig bent en zijn nieuwsgierig wat je doet. Dan zijn ze vaak
erg positief.” (Groepsgesprek bewoners, 2019)
Vooraf was er bij bewoners angst voor nadelige gevolgen van de wormenhotels, zoals stankoverlast en
ongedierte. In de praktijk zijn er klachten van stank geweest. Het probleem is echter ook snel verholpen door
de gebruikers te trainen op goed beheer en onderhoud van de wormenhotels. Daarnaast wordt er in de
plaatsing rekening mee gehouden. Wormenhotels worden niet te dicht bij huizen geplaatst.
“… ook met de buren die last hebben gehad van stank. Dit is zo goed mogelijk opgelost (zaagsel en
bermgrasafval) en blijft een aandachtspunt.” (Wormenhotelier, 2018)
DE WORMENHOTELS HEBBEN VEEL POSITIEVE MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN , MAAR ZIJN IN DEZE
VORM GEEN DIRECTE OPLOSSING VOOR DE OPGAVE OM GF-RESTEN IN HEEL AMSTERDAM TE
SCHEIDEN
In dit hoofdstuk beschrijven we waarom wormenhotels geen directe oplossing zijn voor de opgave om GFresten te scheiden (1). Daarnaast benoemen we de overige positieve maatschappelijke effecten (2-5)
1. Met de wormenhotels wordt in de huidige vorm een beperkt percentage organisch afval gescheiden ten
opzichte van het geheel
Op jaarbasis is er met de wormenhotels circa 25.000 tot 35.000 kilogram keukenafval ingezameld, op een
totale hoeveelheid van circa 70.000.000 kilogram keukenafval dat nog in het restafval zit. Oftewel ongeveer
0,05% van de GF-resten composteren bewoners nu. Tegelijkertijd stijgt het afvalscheidingspercentage van
2

Hierbij gaat het over de ondersteuning vanuit Stichting Buurtcompost. Er is geen informatie over de ondersteuning vanuit CoCasa.
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deelnemende huishoudens met 5% (van 30% naar 35%). Door het beperkte aantal deelnemende
huishoudens blijft dit een relatief kleine bijdrage aan de gewenste afvalscheiding. Stadsbreed zijn de
wormenhotels in deze vorm geen directe oplossing voor de opgave om GF-resten in heel Amsterdam te
scheiden, dit komt doordat er:
per wormenhotel relatief weinig huishoudens kunnen aansluiten
niet zoveel wormenhotels in de openbare ruimte gezet kunnen worden om alle huishoudens te voorzien
via (bovengrondse) wormenhotels alleen GF-afval gescheiden kan worden, waardoor ze geen oplossing
zijn voor tuin- en etensresten.
Naast de bijdrage van de wormenhotels aan GF-scheiding, hebben zij positieve maatschappelijke effecten.
Hieronder zetten we deze uiteen.
2. De wormenhotels vragen op een positieve manier aandacht voor circulaire afvalstromen en een duurzaam
leven
Duurzaamheid en circulariteit spelen een steeds belangrijkere rol in onze maatschappij. Zowel vanuit het rijk
als vanuit gemeenten, maar ook vanuit burgerinitiatieven en de private sector: het wordt steeds
vanzelfsprekender om hierover na te denken, om hier iets extra’s voor te doen of te laten. De wormenhotels
passen goed in deze context en zijn een ludieke en originele manier om kennis te maken met afvalscheiding
en circulariteit. De wormenhotels kunnen daardoor net dat zetje zijn waarmee een eerste
duurzaamheidszaadje geplant wordt. Ook worden ze ingezet om educatie te geven over duurzaamheid aan
scholieren. Met de wormenhotels gaat een begrip als circulariteit veel meer leven.
Uit de gesprekken met de bewoners die gebruik maken van wormenhotels blijkt dat zij al intrinsiek
gemotiveerd zijn om afval te scheiden en hebben zich om die reden aangesloten bij een wormenhotel. Veel
van hen scheiden ook ander afval. Het is moeilijk te zeggen of de wormenhotels dit nog verder aanjagen. Veel
deelnemers die wij gesproken hebben, zijn er niet van overtuigd dat de wormenhotels daadwerkelijk tot een
directe gedragsverandering leiden. De wormenhotels activeren in hun beleving vooral de bewoners die graag
al iets meer willen doen met duurzaamheid en hen een concrete mogelijkheid bieden.
Tegelijkertijd is mede door het project lokaal composteren op IJburg draagvlak ontstaan voor een reguliere
GFT-inzameling door middel van groencontainers. De prominente plek van wormenhotels in het straatbeeld,
lokt het gesprek over afval scheiden op straat uit. In de wijk De Pijp heeft dit mensen geïnspireerd om GFresten te scheiden. Zo zie je vaak dat er clusters van wormenhotels ontstaan, doordat buurtbewoners
geïnspireerd raken als ze een wormenhotels bij hen om de zoek zien. In hoeverre dit gebeurt, is afhankelijk
van het enthousiasmerend vermogen van de bewoners.
Op social media en de (op Amsterdam georiënteerde) landelijke bladen krijgen de wormenhotels veel
positieve aandacht. De wormenhotels zijn daarmee een mediagenieke manier om aandacht te vragen en
krijgen voor afvalverwerking in het algemeen en GF-scheiding het bijzonder.

Bron: amsterdamsdagblad.nl
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Bron: compostier.blogspot.com

3. Deelnemers van wormenhotels voelen meer sociale cohesie in hun buurt
Uit het onderzoek onder de in 2018 geënquêteerde wormenhoteliers (enquête Stichting Buurtcompost) blijkt
dat de wormenhotels bijdragen aan ‘sociale cohesie’ in de buurt. 68,8% van de wormenhoteliers geeft in
deze enquête aan hun buren beter te hebben leren kennen. De mate van interactie tussen bewoners
verschilt per bewonersgroep. Bij de opening en het oogstfeest is een vast moment waarop de bewoners
samenkomen. Bij de opening wordt een cursus gegeven over het gebruik van de wormenhotels en bij het
oogstfeest wordt compost uit het wormenhotel gehaald en verdeeld onder de inwoners. Tussendoor is er
meestal ook contact binnen de bewonersgroep. We horen bewoners die in een actieve WhatsApp groep veel
contact hebben, maar ook bewonersgroepen waarbij vooral de wormenhotelier de rest van de deelnemers
functioneel informeert per mail.
“Ik ken ze niet echt, ik zie ze de eerste keer als ik ze het hotel laat zien maar daarna zie ik ze eigenlijk nooit
meer.” Wormenhotelier
“Je spreekt meer mensen en kinderen bij en om de bak. Ik zie heel veel gezichten van mensen die hier ook al
meer dan 20 jaar blijken te wonen.” Wormenhotelier
Ook buiten de ‘formele’ bijeenkomsten om, nodigt het wormenhotel uit tot interactie in de buurt. Mensen
maken een praatje bij het wormenhotel en ook bewoners die niet betrokken zijn vragen uit nieuwsgierigheid
wat het wormenhotel is en doet. Hoe groot dit effect is op de interactie in de buurt verschilt ook weer per
wormenhotel. Het heeft voor een belangrijk deel te maken met de mate waarop de wormenhotelier en de
gebruikers enthousiasmerend werken.
4. De wormenhotels dragen bij aan lokale werkgelegenheid, ook voor mensen met een achterstand tot de
arbeidsmarkt
Bij de productie van de wormenhotels wordt zowel bij de modellen van Stichting Buurtcompost als bij de
modellen van CoCasa werkgelegenheid geboden voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. De
wormenhotels op IJburg zijn gebouwd in de houtwerkplaats van de op IJburg gevestigde stichting Basic
Activering, waar tientallen kwetsbare Amsterdammers onder begeleiding een zinvolle dagbesteding krijgen.
Ook voor Pantar, een sociale werkplek in Amsterdam, zijn de wormenhotels belangrijk. Volgens Pantar zorgt
elke opdracht van de gemeente Amsterdam om een wormenhotel te produceren ervoor dat iemand met een
afstand tot de arbeidsmarkt twintig uur kan werken. Met de 43 wormenhotels die Pantar ten tijde van het
interview produceerde is er daarmee 860 uur werk gecreëerd. Doordat het produceren van de wormenhotels
van Stichting Buurtcompost erg laagdrempelig is, kunnen mensen met een relatief grote afstand tot de
arbeidsmarkt hiervoor in aanmerking komen. Dit soort werk is vaak minder beschikbaar.
Met het ondersteunen van de wormenhotels heeft de gemeente Amsterdam ook bijgedragen aan de
stimulering van de lokale werkgelegenheid. Er zijn verschillende ZZP’ers onder de vlag van Stichting
Buurtcompost en CoCasa die met dit project inkomen verkrijgen.
5. Met de wormenhotels kan gemeente Amsterdam vertrouwen (terug)winnen met betrekking tot GF-afval
scheiden
De gemeente Amsterdam heeft de ambitie om in 2030 circulair te zijn. Afvalstromen zijn hier een belangrijk
onderdeel van. Om het gedrag van Amsterdammers met betrekking tot afvalscheiding te veranderen, is het
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belangrijk om duidelijk te laten zien dat de moeite die gevraagd wordt daadwerkelijk resulteert in gescheiden
afvalstromen aan de achterkant.
De gemeente Amsterdam heeft last van imagoschade doordat GFT-afval in het recente verleden gescheiden
werd ingezameld, maar, vanwege de vervuiling die erin zat, het uiteindelijk niet gescheiden werd verwerkt.
Sommige inwoners van Amsterdam zijn daardoor bij voorbaat kritisch op nieuwe initiatieven van de
gemeente Amsterdam om afval te scheiden. Het voordeel van de wormenhotels is dat de gebruikers het
scheiden en verwerken van afval zelf kunnen doen. Dat de gemeente Amsterdam dit faciliteert is een stap in
de goede richting voor het imago van de gemeente in het herstellen van het vertrouwen van inwoners op het
gebied van afvalscheiding.
DE ORGANISATIE RONDOM DE WORMENHOTELS IS EFFECTIEF EN KWETSBAAR
In dit hoofdstuk beargumenteren we wat maakt dat de huidige organisatie van de wormenhotels enerzijds
effectief is en anderzijds kwetsbaar.
1. De organisatie rondom de wormenhotels is een effectieve publiek-private samenwerking waarin continu
wordt gewerkt aan verbetering
De wormenhotels zijn een voorbeeld van een effectieve publiek-private samenwerking. Deelnemers zijn
tevreden over de geboden ondersteuning door de gemeente en private partijen. De publiek-private
samenwerking is effectief, doordat er gewerkt wordt vanuit een gezamenlijke ambitie. Om de verschillende
belangen van de partners te slechten, zijn waar nodig afspraken gemaakt en vastgelegd. De spil in de
samenwerking zijn de projectorganisatie en de betrokken beleidsadviseurs. Er is een duidelijke rolverdeling in
de samenwerking: elke partner kent zijn aandeel en verantwoordelijkheid. Opvallend is het lerend vermogen
in de samenwerking en ondersteuning. Gedurende de projectperiode is de ondersteuning op meerdere
niveaus doorontwikkeld. Voorbeelden hiervan zijn de doorontwikkeling van de modellen van wormenhotels
en de selectiecriteria voor de plaatsing van de wormenhotels.
2. Voor de wormenhotels is een grote mate van betrokkenheid van bewoners (en van de hotelier in het
bijzonder) nodig. Dat is een kracht, maar maakt het project tegelijkertijd kwetsbaar.
Om de wormenhotels te laten slagen, wordt een behoorlijk commitment van de bewonersgroep en van de
hotelier in het bijzonder gevraagd. De hotelier is niet alleen verantwoordelijk voor het enthousiasmeren van
voldoende inwoners om een bewonersgroep te starten, maar moet er ook voor zorgen dat de groep de juiste
grootte behoudt. Daarnaast vraagt het van de bewoners up to date kennis over welk restafval er in het
wormenhotel kan, wat de juiste verhoudingen zijn om nadelige effecten (stank, ongedierte, schimmel) te
voorkomen en wanneer er aan de bel getrokken moet worden bij de gemeente. Wanneer de wormenhotels
niet op de juiste manier gebruikt worden, sterft het wormenhotel een stille dood en geeft dit uiteindelijk veel
overlast (stank, ongedierte, verval van het wormenhotel, verval in de openbare ruimte). Tot op heden is dit
nog niet gebeurd en de gemeente geeft aan hier heel scherp op te zijn.
Daarnaast staan de wormenhotels met levende have (de wormen) in de openbare ruimte. Hoewel de
wormenhotels steeds robuuster worden, kunnen mensen vanuit nieuwsgierigheid schade toebrengen aan de
wormenhotels en daarmee mogelijk aan de wormen. Daarnaast is vernieling van wormenhotels al eens
voorgekomen.
IN HOEVERRE DE MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN IN VERHOUDING ZIJN MET DE GEDANE
INVESTERINGEN IS EEN POLITIEKE KEUZE, DE KOSTENONTWIKKELING IS AFHANKELIJK VAN DE
ONTWIKKELRICHTING VAN DE WORMENHOTELS
Beoordeling investeringen zijn een politiek keuze
Dit project heeft meerdere maatschappelijke effecten. Het biedt de mogelijkheid om GF-resten te scheiden in
tijden dat dit niet stadsbreed is georganiseerd. De vraag in hoeverre dat de investeringen in het project
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rechtvaardigt, is niet eenduidig te beantwoorden, omdat dit afhankelijk is van hoe je het maatschappelijke
effect waardeert. Dat is een politieke keuze. Daarnaast is het antwoord ook afhankelijk van het vervolg. Was
het een investering in een pilot die nu weer stopt en in hoeverre is er dan geleerd van de pilot of is het een
investering in een ontwikkeling/innovatie die uiteindelijk bijdraagt aan een duurzaam Amsterdam waarin
afval wordt gescheiden en hergebruikt? En welke bijdrage leverden de wormenhotels dan in de
doorontwikkeling?
Volgens ons doet een simpele berekening (bijvoorbeeld het aantal euro dat je in dit project steekt en de
hoeveelheid GF-resten die hiermee is gescheiden) geen recht aan datgene waar de wormenhotels symbool
voor staan: een nieuwe manier van denken en doen vanuit het perspectief van duurzaamheid en circulariteit.
Je zou de wormenhotels kunnen zien als een prototype van innovatie. In het innovatiedenken kijk je bij
producten in mindere mate naar het huidige effect, maar vooral naar het potentiële effect.
Wil je als gemeente bewonersinitiatieven actief ondersteunen en lokale duurzaamheidsoplossingen zoeken
en stimuleren, dan zijn de wormenhotels een prachtig voorbeeld. Ook geeft dit project inzicht in hoe je dat
effectief kunt doen.
Hoe de investeringen zich zullen ontwikkelen is afhankelijk van de richting die de gemeente Amsterdam gaat
kiezen. Voordat we daar verder op in gaan, geven we een overzicht van de huidige investeringen in tijd en
geld.
Huidige investeringen in tijd en geld
Een wormenhotel voor 25 huishoudens (inclusief begeleiding) kost op dit moment ongeveer €885 - €2.733
per stuk per jaar. De kosten verschillen per type wormenhotels. Hieronder volgt per type wormenhotel een
berekening. De beide modellen (vanuit Stichting Buurtcompost en CoCasa) hebben een verschillende
productievisie en levensduur, dit wordt meegenomen in de berekening. Vanuit Stichting Buurtcompost wordt
geperst bermgras gebruikt dat relatief gemakkelijk afbreekbaar is, wat als voordeel heeft dat bij de productie
en afbraak van het wormenhotel niet meer CO2 vrijkomt dan het oplevert en als nadeel dat het wormenhotel
een minder lange levensduur heeft. Voor model 1 en 2 van Stichting Buurtcompost wordt uitgegaan van twee
jaar en voor model 3 een levensduur van drie jaar. Vanuit CoCasa wordt gewerkt met een wormenhotel van
hout die een langere levensduur heeft. CoCasa gaat uit van een levensduur van zeven tot acht jaar. Voor deze
evaluatie zijn we in overleg met de experts vanuit de gemeente Amsterdam uitgegaan van een levensduur
van vijf jaar, wat gezien het gebruik in de openbare ruimte een realistische levensduur lijkt.
De gemiddelde kosten van het IJburgse model vallen lager uit dan die van het Amsterdams model.
Op de volgende pagina staat een schematisch overzicht van de kosten:
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Model3

Werkelijke kosten
2018-2019

Verwachte kosten
2020-2022

Levensduur

Aantal wormenhotels Gemiddelde
(neergezet + beoogd) kosten per
*zie bijlage voor tabel met jaar1
aantallen

Amsterdam –
model 1 en 2

€64.646 (productie) €50.156 (begeleiding)
€114.802 (totaal)

2 jaar

21 wormenhotels

€2.733

Amsterdammodel 3

€137.637 (productie) €15.750 (productie) 3 jaar
€90.585 (begeleiding) €43.750(begeleiding)
€228.222 (totaal)
€59.500 (totaal)

45 wormenhotels

€2.131

IJburg

€21.100 (productie)
16.600 (begeleiding)
37.700 (totaal)

11 wormenhotels

€885

11.000 (begeleiding) 5 jaar

1 - De formule om de gemiddelde kosten te berekenen is (werkelijke kosten + verwachte kosten)/levensduur/aantal wormenhotels.

Kostenontwikkeling wormenhotels
De kosten zijn afhankelijk van de manier waarop Amsterdam de wormenhotels verder gaat ondersteunen.
Indien de wormenhotels stadsbreed ingezet worden, zijn schaalvoordelen te realiseren. Er is dan immers een
constante productie nodig om wormenhotels te plaatsen en te vervangen.
Een belangrijke factor in de huidige kosten is de beperkte levensduur van de wormenhotels. De huidige
verwachting is dat met het derde type wormenhotels (het huidige type van Stichting Buurtcompost) de
levensduur circa drie jaar is. Er wordt continu gewerkt aan het verlengen van de levensduur van de
wormenhotels, waarbij Stichting Buurtcompost er ook naar streeft dat de wormenhotels zelf niet voor een
verhoging van de CO2-uitstoot zorgen. Stel dat een wormenhotel zes jaar in goede staat blijft, dan zouden de
inventariskosten bijna kunnen halveren. Daarnaast zijn er initiatieven die inzetten op ondergrondse
wormenhotels. Een voordeel hiervan is dat er per wormenhotel meer ingezameld kan worden. De kosten
voor de bouw van ondergrondse wormenhotels zijn logischerwijs veel hoger dan bovengrondse (ook wanneer
de al bestaande ondergrondse containers omgebouwd zouden worden). Op termijn kan het ook mogelijk zijn
om inkomsten te genereren uit de compost van de wormenhotels. Daarvoor is het echter nodig om een
keurmerk te behalen voor de wormencompost. Dit keurmerk heeft de gemeente Amsterdam nog niet.
De verwachting is dat, met de huidige opzet van het project, de kosten per wormenhotel de komende jaren
relatief stabiel zijn of iets oplopen. Hier gaan we vanuit omdat er op dit moment nog geen nieuw model in
een vergevorderd stadium van ontwikkeling is, waardoor het niet aannemelijk is dat de kosten op korte
termijn significant afnemen. De begeleidingskosten zullen ook stabiel blijven wanneer voor een vergelijkbare
intensiteit van begeleiding wordt gekozen. Omdat er veel relatief nieuwe modellen op straat staan, zijn de
beheerkosten op dit moment beperkt. Wanneer de modellen verouderen, nemen de beheerkosten toe.
Indien de gemeente Amsterdam ervoor kiest om de wormenhotels maximaal te ondersteunen, is het
waarschijnlijk mogelijk om de kosten per wormenhotel te drukken vanwege schaalvoordelen.

3

In Bijlage 1 zijn foto’s van de verschillende type modellen opgenomen.
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Bevindingen vooruitkijkend
In dit hoofdstuk behandelen we de belangrijkste bevindingen voor de toekomst. Het hoofdstuk bestaat uit de
volgende bevindingen:
- de organisatie rondom de wormenhotels wordt steeds professioneler, maar kan op een aantal punten
nog beter.
- behoud in de borging van het project de succesfactoren uit de pilotfase.
- een toekomstbestendige manier van organiseren is bewust kiezen.
- verschillende denkrichtingen voor de toekomst.
- ons advies.
DE ORGANISATIE RONDOM DE WORMENHOTELS WORDT STEEDS PROFESSIONELER , MAAR KAN OP
EEN AANTAL PUNTEN NOG BETER (BINNEN DE HUIDIGE MANIER VAN ORGANISEREN)
Uit de gesprekken met alle betrokken partijen komt het beeld naar voren dat er ontzettend hard gewerkt
wordt om bewoners zo goed mogelijk te informeren en te betrekken bij dit project. We zien dat dit ook
steeds beter gaat. Aandachtspunten voor de toekomst zijn nog:
1. Het verkorten van de wachtlijst
Op dit moment is er een wachtlijst voor bewonersgroepen die willen starten met een wormenhotel. Dat is
een vraag/aanbod-kwestie in combinatie met een budgetlimiet. De gemeente Amsterdam heeft besloten om
geen nieuwe wormenhotels te ondersteunen zolang deze evaluatie loopt en er nog geen besluit over de
toekomst van de wormenhotels is genomen. Nieuwe groepen worden zelfs niet meer op de wachtlijst
opgenomen. Om de wachtlijsten te verkorten, is voldoende capaciteit nodig.
De capaciteit bij de gemeente Amsterdam is de beperkende factor voor uitbreiding van de wormenhotels. De
partners van de gemeente Amsterdam geven aan in staat te zijn om een hogere productie te draaien. Een
geschikte locatie vinden voor de wormenhotels kost de meeste tijd, mede omdat de bewoners rondom de
beoogde wormenhotellocatie moeten worden geïnformeerd en betrokken bij de keuze hiervan. In het
centrum van Amsterdam is het bijna niet mogelijk om een geschikte locatie te vinden. Om de wachtlijst weg
te werken, is in het proces structureel meer capaciteit nodig of er moet een efficiëntere werkwijze gevonden
worden.
Het verdient verder aanbeveling om helderheid te blijven geven omtrent de wachttijden: omdat het niet
aannemelijk is dat de wachtlijst voor de wormenhotels snel zal verdwijnen, adviseren wij hier zo helder
mogelijk over te communiceren. Op dit moment krijgen geïnteresseerden een standaardmail van het
projectteam waarna er ook nog persoonlijk gereageerd wordt. Er is bewust voor gekozen om de wachtlijst
niet verder aan te vullen, om geen valse verwachtingen te scheppen. Aanvragen worden wel bijgehouden. De
gemeente kan hierin actiever alternatieven aanbieden.
2. Duidelijkheid creëren over de rol van de initiatiefnemer/wormenhotelier
Bewoners die het initiatief nemen om in hun buurt een wormenhotel te starten, krijgen vaak ook de rol van
wormenhotelier en coördinator van de bewonersgroep toebedeeld. Voor veel wormenhoteliers die wij
gesproken hebben, bleek deze coördinerende rol in de buurt en als contactpersoon voor de gemeente niet
duidelijk op het moment dat zij het initiatief namen om een wormenhotel te starten. Daarnaast blijkt de rol
groter te zijn dan ze hadden verwacht. Om de duurzaamheid van een bewonersinitiatief te vergroten, is het
belangrijk dat in elk geval de wormenhotelier weet waarvoor hij/zij kiest en zich daaraan kan committeren.
Inmiddels heeft de gemeente hiervoor een instructie geschreven.
3. Maatwerk in de ondersteuning aan bewonersgroepen
Deelnemers, met name wormenhoteliers, krijgen ondersteuning van de gemeente en van een begeleidende
partij. Van de gemeente krijgen zij flyers, zakjes en keukenbakjes en aan de projectorganisatie kunnen ze
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algemene en procesmatige vragen stellen. Van de begeleidende partij krijgen ze trainingen (Stichting
Buurtcompost of CoCasa) en kunnen ze meer technische vragen over de wormenhotels stellen. De hoteliers
gaven in de groepsbijeenkomst aan dat ze in de beginfase, wanneer de initiatiefnemers een bepaald aantal
buurtgenoten moeten enthousiasmeren, meer communicatiemiddelen kunnen gebruiken vanuit de
gemeente. Verbeteringen hiervoor zijn inmiddels doorgevoerd. Stichting Buurtcompost en CoCasa hebben
allebei een eigen manier van begeleiden. In deze evaluatie hebben we alleen hoteliers en bewoners kunnen
spreken die door Stichting Buurtcompost begeleid werden. De financieringsafspraak met de gemeente is dat
ondersteuning er in principe alleen is in de eerste zes tot acht maanden (tot het oogstfeest). Daarna moeten
bewonersgroepen het wormenhotel zelfstandig kunnen onderhouden. In de praktijk blijkt dat voor sommige
groepen lastig. Er is behoefte aan meer training en ondersteuning. CoCasa biedt gedurende een langere tijd
structurele begeleiding. Op initiatief van de gebruikers biedt ook de Stichting Buurtcompost na een half jaar
op ad hoc basis nog ondersteuning. In de gesprekken met wormenhoteliers wordt duidelijk dat de behoefte
aan ondersteuning wisselend is. Het zou goed zijn om bewuster onderscheid te maken in de mate van
ondersteuning, door scherper uit te vragen of bewoners behoefte hebben aan meer ondersteuning dan het
reguliere aanbod. De projectorganisatie of het vaste aanspreekpunt kan daar ook slim in voorzien door
verschillende wormenhoteliers aan elkaar te koppelen.
4. De toekomstbestendigheid van het model van de wormenhotels4 vergroten
De modellen van de wormenhotels zijn en worden steeds verder aangepast, waarbij de modellen steeds
robuuster en daardoor volgens sommigen ook wat ‘lomper’ werden. Om de uitstraling van de wormenhotels
positief te houden, helpt het als een volgend model een langere levensduur heeft of dat er sneller wordt
gekozen om een model te vervangen als de kwaliteit afneemt. In gesprekken met deelnemers merken we hoe
belangrijk het voor hen is om een wormenhotel te hebben dat sterk is en een mooie uitstraling heeft.
Deelnemers merken ook dat andere bewoners minder positief reageren als een wormenhotel er niet meer
representatief uitziet. Bij het derde en laatste model zitten geen ‘raampjes’ meer in het wormenhotel. Dit
komt de robuustheid ten goede, maar zorgt voor een mindere beleving bij de gebruikers en bewoners.
Belangrijk is om met de bewoners in gesprek te blijven over de doorontwikkeling van de modellen. De
bewoners zijn de mensen die ze het meest gebruiken en kunnen daarom de beste tips geven. Probeer hierbij
een goede balans te vinden tussen robuustheid, gebruiksvriendelijkheid en uitstraling.
5. Behoud het lerende vermogen in de publiek-private samenwerking
In dit project valt op dat er een groot lerend vermogen is bij de partijen die de bewonersgroepen
ondersteunen (Gemeente, Stichting Buurtcompost, CoCasa en Pantar). Op basis van de praktijkervaring is het
concept van wormenhotels voortdurend in ontwikkeling. Zo wordt het model wormenhotels steeds verder
verbeterd en is de werkwijze voor het bepalen van een geschikte locatie voor de wormenhotels gedurende
de projectperiode meerdere malen aangescherpt.
BEHOUD IN DE BORGING VAN HET PROJECT DE SUCCESFACTOREN UIT DE PILOTFA SE
De wormenhotels zijn projectmatig ondersteund in de vorm van een pilot. Wanneer Amsterdam ervoor kiest
om de wormenhotels structureel te ondersteunen doen wij een aantal aanbevelingen om deze werkwijze
goed te borgen in de organisatie:
1. Behoud de actieve projectmatige manier van werken met één centraal aanspreekpunt.
2. Behoud de effectieve publiek-private samenwerking met lokale partners.
3. Waarborg de eenduidige prettige werkwijze voor de wormenhoteliers, laat de wormenhoteliers geen
last hebben van de verschillende manieren van organiseren binnen stadsdelen.
4. Geef de wormenhotelier verantwoordelijkheid in de participatie.

4

In deze paragraaf gaat het alleen over de wormenhotels van Stichting Buurtcompost.
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TOEKOMSTBESTENDIGE MANIER VAN ORGANISEREN = BEWUST KIEZEN HOE DE WORMENHOTELS
ZICH VERHOUDEN TOT DE STADSBREDE OPLOSSING VOOR HET SCHEIDEN VAN GROENTE-, FRUITEN ETENSRESTEN.
Om tot een goed advies voor een toekomstbestendige manier van organiseren te komen, is het belangrijk om
impactvolle ontwikkelingen kort te benoemen.
1. Vanuit de toenemende aandacht voor duurzaamheid en circulariteit zet de gemeente Amsterdam zwaar in
op de invoering van boven- en ondergrondse containers
De gemeente Amsterdam wil in 2030 een circulaire gemeente zijn. Dit betekent ook het minimaliseren van
afvalstromen en het zoveel mogelijk hergebruiken van grondstoffen. De wormenhotels passen goed in de
bewustwording op dit gebied. Ze helpen bewoners om GF-resten als grondstoffen voor compost te zien in
plaats van als afval.
Daarom gaat de gemeente Amsterdam de komende jaren zwaar investeren in een stadsbrede oplossing voor
het scheiden en/of composteren van organisch afval. De gemeente Amsterdam is al gestart met een aantal
pilots om groencontainers te plaatsen in IJburg. De verwachting is dat met de komst van groencontainers de
behoefte aan wormenhotels significant afneemt omdat GF-afval dan via groencontainers gescheiden kan
worden. Een voordeel van groencontainers ten opzichte van wormenhotels is dat in groencontainers naast
GF-resten ook etenresten kunnen (GFE). Het is echter nog niet duidelijk of, op welke schaal en met welk
tempo groencontainers geplaatst gaan worden.
2. Nog veel onduidelijk over de inzetbaarheid van groencontainers versus ondergrondse wormenhotels
Bovengrondse wormenhotels hebben als nadeel dat zij beperkt zijn in hun capaciteit, zowel qua grootte als
qua beschikbare openbare ruimte, en dat er restricties zijn voor wat een wormenhotel kan verwerken, omdat
het ongedierte (ratten) aan kan trekken. Bij de Stichting Buurtcompost is er veel enthousiasme over
ondergrondse wormenhotels. Het voordeel hiervan is dat deze meer capaciteit hebben (en dus meer
inwoners kunnen bedienen) en dat etensresten hierin ook gescheiden kunnen worden, omdat ratten er niet
bij kunnen.
ADVIES: BLIJF DE WORMENHOTELS ACTIEF ONDERSTEUNEN, KOPPEL HET AAN DE
BUURTBUDGETTEN EN ZET DE WORMENHOTELS OOK IN ALS OPWARMER VAN DE
GROENCONTAINERS
Wij adviseren de gemeente Amsterdam om te blijven investeren in de wormenhotels. Met de wormenhotels
heeft de gemeente Amsterdam goud in handen, een lokaal ontwikkeld concept dat navolging krijgt bij diverse
gemeenten. Houd de doelstelling van het project overeind: ‘Laat iedereen die daar behoefte aan heeft GFresten scheiden middels wormenhotels’. Breng de financiën van de wormenhotels onder in de
buurtbudgetten, zodat er een financiële afweging komt te liggen bij inwoners. Hierdoor komt het uitvoerende
werk meer te liggen bij de stadsdelen. Een buurtbudget is niet onuitputtelijk, waardoor er bij inwoners een
afweging komt te liggen of ze bijvoorbeeld liever een wormenhotel hebben of een buurtbarbecue. Behoud
wel één aanspreekpunt vanuit de gemeente die allerlei vragen kan beantwoorden van inwoners. Dit
aanspreekpunt kan ook gericht de wormenhotels promoten in gebieden waar op termijn groencontainers
gaan komen. Daarmee neem je het initiatief niet over, maar vergroot je de toegevoegde waarde wel voor de
gemeente Amsterdam. Kies er niet voor om alleen in bepaalde gebieden wormenhotels te zetten, élke
Amsterdammer zou gebruik moeten kunnen maken van een wormenhotel.
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DENKRICHTINGEN VOOR DE MANIER WAAROP DE WORMENHOTELS IN DE TOEKOMST ZIJN TE
ORGANISEREN
Om tot bovenstaand advies te komen, hebben we verschillende denkrichtingen uitgewerkt en besproken met
betrokkenen. De toekomst van de wormenhotels hangt nauw samen met bovenstaande ontwikkelingen. In
een toekomstbestendige manier van organiseren kiest de gemeente bewust hoe de wormenhotels zich
verhouden tot de stadsbrede oplossing. In hoeverre kunnen deze oplossingen naast elkaar bestaan of is een
stadsbrede oplossing het einde van de wormenhotels? Kunnen de wormenhotels in een andere vorm wellicht
de stadsbrede oplossing zijn die wordt gezocht of kunnen de wormenhotels in ieder geval bijdragen aan de
stadsbrede oplossing?
Een andere relevante vraag is op welke manier de gemeente de wormenhotels toekomstbestendig wil
ondersteunen. Hoe gaat de gemeente (de overheid) zich verhouden tot private partijen (de markt) en de
betrokken bewoners (de gemeenschap) en wat zijn vervolgens de rollen en verantwoordelijkheden van
iedere partij?
Er zijn vijf denkrichtingen die weergeven hoe de gemeente Amsterdam om kan gaan met de wormenhotels
ten opzichte van de stadsbrede oplossing die wordt gezocht:
1. Wormenhotels maximaal ondersteunen vanuit de huidige rolverdeling;
2. Wormenhotels nog meer positioneren als buurtinitiatief;
3. Wormenhotels laten exploiteren door de markt;
4. Wormenhotels actief inzetten als instrument om de afvalscheidingsdoelstelling te realiseren;
5. Wormenhotels stapsgewijs afbouwen.
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Denkrichting 1: Wormenhotels maximaal ondersteunen vanuit huidige rolverdeling
Wormenhotels hebben veel positieve maatschappelijke effecten. Het past bij de rol van de gemeente als
facilitator van burgerparticipatie om ervoor te zorgen dat dit een succes is. Als gemeente moet je dit soort
initiatieven actief ondersteunen en stimuleren. Dat betekent dat je zorgt voor voldoende budget en
capaciteit om in te spelen op de animo die er is bij inwoners. Natuurlijk kun je wel kritisch zijn of inwoners
daadwerkelijk gecommitteerd zijn om gedurende een langere periode betrokken te zijn bij wormenhotels.
Ondanks dat het project wellicht de pilotfase is ontgroeid, is het belangrijk om de wormenhotels projectmatig
aan te blijven pakken, door te zorgen voor één aanspreekpunt vanuit de gemeente Amsterdam. Per jaar is
een inschatting nodig van de ontwikkeling van het aantal wormenhotels om voor voldoende budget te
zorgen. Net als nu moet er wel initiatief genomen worden door buurtbewoners om het hotel te beheren. In
ruil hiervoor kan de hotelier profiteren van de compost (zelfde rol als nu). De private partijen kunnen
dezelfde rol pakken in de productie en begeleiding van de wormenhotels. Waar nodig zal deze rol aanbesteed
moeten worden (zelfde rol als nu). De gemeente financiert de hotels, toetst op de locatie en coördineert het
totale proces (zelfde rol als nu).
Voordeel:
- Voor inwoners zullen de wachtlijsten afnemen indien de capaciteit bij de gemeente is toegenomen
- Voor private partners ontstaat er meer zekerheid over het afnemen van een bepaalde hoeveelheid
wormenhotels.
Risico’s:
- Het risico van dit scenario is dat er de komende jaren nog veel meer wormenhotels komen, maar dat
deze wormenhotels niet duurzaam worden beheerd doordat erop steeds meer plekken ook de
mogelijkheid komt om te composteren via groencontainers.
- Het risico bij een aanbesteding is dat er een partij komt waarmee minder prettig is samen te werken dan
met de huidige private partners. Indien een aanbesteding nodig is, is het belangrijk om ook criteria op te
nemen over de ervaren kwaliteit van samenwerking.
Denkrichting 2: Wormenhotels nog meer positioneren als buurtinitiatief
In deze denkrichting komt er meer verantwoordelijkheid te liggen bij de inwoners. Nog meer dan nu
positioneer je het als buurtinitiatief. Hiermee kan je wormenhotels zien als één van de bewonersinitiatieven
in de buurt die de gemeente financiert vanuit de buurtbudgetten. Het beheer en onderhoud van
wormenhotels kost veel geld. Het zou logisch zijn als de buurtbudgetten hiervoor worden ingezet, want het
beheren van een wormenhotel is een buurtinitiatief. Hiermee komt er ook, meer dan voorheen, een
belangenafweging te liggen bij inwoners. In de uitwerking van dit scenario komt er meer
verantwoordelijkheid te liggen bij de gebiedsbeheerder en gebiedsmakelaar als beheerders van het
buurtbudget. Inwoners kopen met het buurtbudget een wormenhotel en zijn dan zelf verantwoordelijk voor
het inschakelen van de private partners (wat wel verplicht in de prijs zit). Alle stadsdelen in Amsterdam
maken gebruik van buurtbudgetten. Buurtbudgetten worden ingezet voor initiatieven van inwoners/de buurt.
Voordelen:
- De wormenhotels worden meer onderdeel van de reguliere manier van organiseren van de gemeente
Amsterdam;
- Het financieel risico verdwijnt doordat er een maximum zit aan het buurtbudget;
- Inwoners worden nog meer eigenaar van het wormenhotel, waarbij de gemeente wel het recht
behouden blijft het wormenhotel te verwijderen in geval van overlast.
Risico’s:
- Het succes van de wormenhotels is mede te danken aan de bevlogenheid en marketingcampagne van
enkele ambtenaren van de gemeente voor wie de ondersteuning van de wormenhotels een hoofdtaak
was.
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Het risico van dit scenario is dat niemand zich meer verantwoordelijk voelt voor het totaal van de
wormenhotels, omdat er meer verantwoordelijkheid komt te liggen bij verschillende gebiedsbeheerders
en gebiedsmakelaars en daarbij ook verschillen in aanpak en beleid tussen de stadsdelen.
Er is veel onzekerheid bij private partners hoeveel behoefte er is aan wormenhotels, er is geen
gegarandeerde afname.

Denkrichting 3: Wormenhotels laten exploiteren door de markt
Als de wormenhotels door de markt te exploiteren zijn, dan verliezen ze de huidige afhankelijkheid van de
gemeente Amsterdam. Om te kunnen exploiteren is een positieve business case nodig waarmee het voor
private partners interessant wordt om dit te gaan organiseren. Hiervoor is een aantal verdere ontwikkelingen
nodig. Belangrijk is dat de compost uit de hotels te verkopen is. Daarvoor moet deze gecertificeerd worden.
Daar is op dit moment geen oplossing voor. Ook moet de prijs van de hotels interessant zijn voor bewoners.
Deze is op dit moment nog aan de hoge kant, maar zou door concurrentie op de markt wellicht omlaag
kunnen. Een bijkomend voordeel van een concurrentie zou meer innovatie en snellere groei kunnen zijn, als
blijkt dat er echt geld mee te verdienen is.
Een andere optie kan zijn om de hotels op leasebasis beschikbaar te stellen. Inwoners betalen maandelijks
voor het hotel dat ze gebruiken. Er valt zelfs te denken aan een model waarbij de mensen die de compost
oogsten iets meer betalen dan de mensen die alleen deponeren.
Voordelen:
- Als er een positieve business case is te realiseren dan is het erg duurzaam, doordat het financieel
aantrekkelijk is voor private partners en zij daardoor een incentive hebben om meer wormenhotels te
plaatsten.
Risico’s
- Het risico is dat er, door de financiële incentive bij private partners, onvoldoende scherp wordt gekeken
naar de commitment van inwoners.
- Het is nog onduidelijk wat de mogelijkheid is om de capaciteit van de wormenhotels te vergroten.
Technisch is dit wel mogelijk, maar krijg je ook voldoende huishoudens betrokken?
- Er ligt nog geen kant-en-klare business case om de wormenhotels te exploiteren. Daarnaast is de
invoering van de groencontainers door de gemeente Amsterdam een erg onzekere factor voor
ondernemers. Een eventuele business case is hierdoor op lange termijn niet gegarandeerd, aangezien de
verwachting is dat het animo door de invoering van de groencontainers zal afnemen.
- Er zijn veel uiteenlopende geluiden over de vraag in hoeverre inwoners bereid zijn om geld te betalen
voor het concept wormenhotels.
Denkrichting 4: Wormenhotels actief inzetten als instrument om de afvalscheidingsdoelstelling te realiseren
De gemeente Amsterdam heeft op het terrein van afvalscheiding op dit moment nog een slecht imago,
doordat het lage afvalscheidingspercentage en de mislukte poging om GFE-resten op te halen. Ze zal eerst
het vertrouwen van inwoners moeten terugwinnen voordat zij hier stappen in kan zetten. De wormenhotels
kunnen hieraan bijdragen. Door de wormenhotels blijvend te ondersteunen laat de gemeente Amsterdam
zien dat ze duurzame afvalscheiding serieus neemt. Groencontainers zijn een goede oplossing om in de hele
stad GF-resten te scheiden. Mogelijk kunnen inwoners bij de wormenhotels bijdragen aan het succes van de
groencontainers. De gemeente kan dan stimuleren dat inwoners die betrokken zijn bij de wormenhotels zich
ook inzetten voor het succes van de groencontainers. Verder kan de gemeente voorrang geven aan
wormenhotels op locaties waar de komende jaren groencontainers geplaatst gaan worden.
Voordelen:
- De gemeente Amsterdam heeft een duidelijke reden om te investeren in de wormenhotels, aangezien
het een instrument is om maatschappelijke doelstellingen te realiseren.
Risico’s:
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Er is nog geen bewijs dat wormenhotels daadwerkelijk succesvol zijn in te zetten als voorloper van
groencontainers.
Er is een risico dat de overheid een initiatief overneemt en dat bewoners het gevoel hebben dat ze door
de gemeente Amsterdam ‘gebruikt worden’. De extra taken zullen dan voelen als een last waardoor het
niet zal werken om de inwoners als ambassadeur in te zetten om de implementatie van de
groencontainers een succes te maken.

Denkrichting 5: Stapsgewijs afbouwen van de wormenhotels
In dit scenario gaat de gemeente Amsterdam geen nieuwe wormenhotels meer plaatsten. Het gaat in gesprek
met alle actieve bewonersgroepen met een wormenhotel over het afbouwen van het wormenhotel. Een
logisch moment is de eerstvolgende oogst. Op die manier kunnen bewoners nog afmaken waarmee ze al zijn
begonnen. Ook kan de gemeente meedenken hoe de bewonersgroep een ander duurzaamheidsinitiatief kan
omarmen.
Voordelen:
- De gemeente kan de pilot positief eindigen met bijvoorbeeld een feestje, voordat de negativiteit de
overhand neemt als bijvoorbeeld wormenhotels gaan instorten doordat ze worden achtergelaten of
instorten, doordat ze niet worden vervangen
Risico’s
- Alles waar de afgelopen jaren aan is gebouwd stopt, het stuurt een verkeerde boodschap naar inwoners
dat duurzaamheid niet belangrijk is en dat de gemeente duurzaamheid niet belangrijk vindt.
Monitor vanuit een uitgewerkt en afgewogen denkkader
Er bestaat een diffuus beeld van wat de hoofddoelstelling van het project wormenhotels is. Op basis van de
interviews is het duidelijk dat de gemeente tot doel heeft om inwoners die daar de behoefte aan hebben de
mogelijkheid te geven om GF-resten te scheiden door lokaal te composteren. In de aangeleverde
documentatie komt dit minder duidelijk terug. De gemeente Amsterdam wil met de wormenhotels
bijvoorbeeld ook het afvalscheidingspercentage verbeteren en gedragsverandering bewerkstellingen.
Om de toegevoegde waarde van het project wormenhotels goed te kunnen monitoren is het belangrijk
helder te hebben wat de hoofddoelstelling ervan is. Dat is de basis voor een uitgewerkt en afgewogen
denkkader. Hiertoe hebben we een denkkader uitgewerkt, waarbij het helpt het om onderscheid te maken
tussen de volgende soorten KPI’s:
- Input-indicatoren;
- Proces-indicatoren;
- Output-indicatoren;
- Outcome-indicatoren.
Vanuit de hoofddoelstelling die in de gesprekken is genoemd zou een mogelijk denkkader er grofweg als volgt
uit kunnen zien. Let wel, dit is slechts een denkrichting die de gemeente verder zou moeten uitwerken:

Evaluatierapport en advies doorontwikkeling wormenhotels

21

www.hiemstraendevries.nl

Bijlage
In de bijlage staat informatie die niet cruciaal is voor de beantwoording van de hoofdvraag, maar die wel
relevant is om te delen met de lezer.
De bijlage bestaat uit de volgende onderdelen:
1 Context project wormenhotels;
2 Onderzoeksverantwoording;
3 Projectkosten;
4 Lijst geïnterviewde deelnemers;
BIJLAGE 1: CONTEXT PROJECT WORMENHOTELS
In deze bijlage schetsen wij de context van het project wormenhotels. Achtereenvolgens behandelen we de:
1. Doelstelling van het project wormenhotels;
2. Ontwikkeling van het project wormenhotels;
1. Doelstelling project wormenhotels
De doelstelling van het project wormenhotels is om de mensen die graag groente- en fruitresten (GF-resten)
willen scheiden en dat niet op een andere manier kunnen doen, deze mogelijkheid lokaal te geven. Ook moet
het inwoners stimuleren om bewuster en vanuit een lokale circulaire visie met hun eigen afval om te gaan.
Naast dit hoofddoel heeft de gemeente ook andere doelen met het ondersteunen van de
bewonersinitiatieven voor de wormenhotels:
het vergroten van het afvalscheidingspercentage;
het vergroten van de sociale cohesie in buurten;
het verbeteren van het imago van de gemeente Amsterdam voor wat betreft afvalscheiding.
2. Ontwikkeling van het project wormenhotels
De afgelopen jaren heeft het project wormenhotels zich stapsgewijs ontwikkeld tot het project dat het nu is.
Als snel was er sprake van twee deelprojecten, de wormenhotels en ondersteuning volgens het Amsterdamse
model en de wormenhotels en ondersteuning volgens het IJburgse-model. De assemblage van de
wormenhotels ligt op dit moment bij het Amsterdamse model bij Pantar en de ondersteuning ligt bij Stichting
Buurtcompost. De productie en ondersteuning in het IJburgse-model wordt gecoördineerd door CoCasa en
geproduceerd door Basic Activering.
In 2015 is een eerste bewonersgroep gestart met een wormenhotel in een binnentuin in Amsterdam-Zuid. Dit
werkte nog niet optimaal, omdat het niet voor alle deelnemers openbaar was waardoor het criterium
‘plaatsing in openbare ruimte werd toegevoegd’. Al snel volgden er wormenhotels in Oost en IJburg. De
eerste wormenhotels werden nog gefinancierd uit buurtbudgetten. Toen het project wormenhotels officieel
van start ging, kwam er een projectorganisatie onder de directie die nu Afval & Grondstoffen heet. Deze
projectorganisatie is nog steeds het eerste aanspreekpunt voor inwoners en coördineert het totale proces
inclusief de beheersing van de financiën.
Door de jaren heen is de werkwijze rondom wormenhotels meerdere malen aangepast. Zo zijn er
verschillende modellen in omloop. Er zijn verschillende producenten (Le Compostier, Basic Activering) en
verschillende prototypes, zo heeft Stichting Buurtcompost een ‘model 1’, ‘model 2’ en ‘model 3’ (alleen
model 3 wordt nu nog geproduceerd). De modellen werden steeds steviger en robuuster. Ook de criteria
voor waar een wormenhotel geplaatst kunnen worden is door de jaren heen aangepast. In de praktijk bleek
een aantal locaties namelijk niet handig.
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Op dit moment zijn er nog 53 actieve bewonersgroepen met een wormenhotel gefinancierd door de
gemeente Amsterdam. 44 Wormenhotels van het Amsterdamse model en 9 wormenhotels van het IJburgsemodel. Door de jaren heen is een aantal hotel vervangen en heeft één bewonersgroep rolcontainers
gekregen.
Model

Geplaatste hotels

Actieve hotels

Beoogde hotels om te Totaal aantal te
plaatsten
verwachten hotels

Amsterdam –
model 1 en 2

21 wormenhotels

17 wormenhotels

0 wormenhotels

17 wormenhotels

4 hotels vervangen of gestopt

Amsterdam-model 27 wormenhotels
3

27 wormenhotels

18 wormenhotels
beoogd

45 wormenhotels

IJburg

9 actieve
wormenhotels*

0 wormenhotels

11 wormenhotels

11 wormenhotels

2 hotels zoeken nieuwe
eigenaar door
verplaatsing

2 hotels zijn verplaatst voor
ondergrondse container

59 wormenhotels

53 wormenhotels

18 wormenhotels

73 wormenhotels

3. Werkwijze ondersteuning wormenhotels
In deze paragraaf beschrijven we stapsgewijs de manier waarop de ondersteuning is vormgegeven. Dat doen
we vanuit het perspectief van een bewoner die graag wil starten met een wormenhotel. Veel bewoners
raakten geïnteresseerd in de wormenhotels nadat ze in het nieuws iets hadden opgevangen over dit project.
1. Aanmelden voor een wormenhotel
Een bewoner maakt zijn interesse kenbaar via wormenhotel@amsterdam.nl. Dit mailtje komt terecht bij de
projectorganisatie. Zij neemt contact op met de bewoner om aan te geven wat er nodig is om te starten.
Bewoners moeten bijvoorbeeld zorgen dat zich voldoende huishoudens willen committeren aan het
wormenhotel. Door de huidige wachtlijst is dat op dit moment nog niet nodig.
2. Beoordeling locatie wormenhotel:
Zodra een bewoner bovenaan de wachtlijst komt en de bewoner voldoet aan alle randvoorwaarden, zoeken
bewoners en de gemeente Amsterdam (projectorganisatie en gebiedsbeheerders) een geschikte openbare
locatie. De eerste beoordeling vindt plaatst door de projectorganisatie. Gebiedsbeheerders en –makelaars
toetsen deze beoordeling vervolgens, aangezien zij vaak meer specifieke informatie hebben over de buurt.
3. Bouw en plaatsing wormenhotels:
Zodra er een geschikte locatie is, levert Stichting Buurtcompost de materialen aan bij Pantar, die de
wormenhotels bouwt en plaatst op de afgesproken locatie. Op IJburg is hiervoor een andere producent,
CoCasa coördineert daar de bouw, plaatsing en begeleiding.
4. Opening en training bewonersgroep
Nadat het wormenhotel op de goede locatie is geplaatst komen de wormen in het hotel wonen! De
bewonersgroep krijgt een training over wat er wel en niet in een wormenhotel mag en hoe te composteren.
Hier draagt Stichting Buurtcompost/CoCasa zorg voor.
5. GF-scheiden en 1e keer oogsten
Tot de eerste keer oogsten is er structurele begeleiding voor de bewoners vanuit Stichting Buurtcompost en
CoCasa. Hier kunnen bewoners allerlei vragen stellen over het composteren. Na ongeveer zes maanden tot
een jaar GF-scheiden is de eerste oogst mogelijk. Na deze eerste oogst moeten bewonersgroepen in principe
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zelfstandig kunnen scheiden en oogsten. Ondersteuning is vanuit Stichting Buurtcompost mogelijk op ad hoc
basis en structureel vanuit CoCasa.
6. Beheer
Bewoners hebben het wormenhotel in bruikleen. Als er iets kapot of verkeerd gaat, melden ze dit bij de
projectorganisatie van de gemeente Amsterdam. Zij zorgen dan (ook financieel) dan voor de reparatie,
verplaatsing of vervanging van het wormenhotel.

IJburgse model

Amsterdam model 1

Amsterdam model 2
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BIJLAGE 2: ONDERZOEKSVERANTWOORDING
Doel van dit onderzoek is om op onafhankelijke wijze het project van de wormenhotels te evalueren en om te
adviseren over of en in welke vorm de wormenhotels duurzaam te ontwikkelen zijn. De nadruk ligt hierbij
minder op kwantitatieve gegevens (CO2-uitstoot, percentages recycling, hoeveelheid compost) maar meer op
de kwalitatieve kant, namelijk de waarde die de wormenhotels toevoegen voor de samenleving. Belangrijk
hierin is het perspectief van drie verschillende partijen: de bewoners(groepen), de private partijen die wij
gesproken hebben (te weten Stichting Buurtcompost, CoCasa en Pantar) en de gemeente Amsterdam.
Om hier zo goed mogelijk antwoord op te kunnen geven, hebben we verschillende onderzoeksmethoden
(documentenanalyse, interviews, enquête en werksessies) gebruikt en hebben we de wormenhotels vanuit
verschillende oogpunten (gemeente, inwoners, private partijen) bekeken.
Om deze rapportage in het juiste perspectief te plaatsen is het belangrijk om een aantal factoren te delen die
de uitkomsten van deze rapportages beïnvloeden:
Geïnterviewden: We hebben vooraf niet geselecteerd wie te interviewen of uit te nodigen. We hebben
iedereen van een groep, zoals gebiedsmakelaars, uitgenodigd. Op basis van bereidbaarheid en
beschikbaarheid zijn de interviews gehouden en is deelgenomen aan de bijeenkomsten. Deelnemers
hebben gesproken op eigen titel en niet als dé vertegenwoordigers van hun groep. Door de vrijwilligheid
van het leveren van de bijdrage is er geen sprake van een gevalideerde representatieve steekgroep. In
het overzicht met de geïnterviewde mensen is te zien dat er een brede vertegenwoordiging is
gesproken. Dit heeft het mogelijk gemaakt om in deze evaluatie een algemeen beeld te schetsen.
Resultaten kunnen niet zondermeer gebruikt worden om te extrapoleren. Wel kunnen bevindingen
kwalitatief ondersteunen bij een beter begrip van de huidige situatie en derhalve nuttig zijn voor vervolg
besluitvorming.
Onafhankelijkheid van gesproken personen: wij hebben voornamelijk mensen gesproken die betrokken
zijn bij de wormenhotels. Inwoners die zich inzetten voor de wormenhotels doen dit op vrijwillige basis,
waardoor zij bijna per definitie de meerwaarde inzien van wormenhotels. Ook de private partijen
(CoCasa, Stichting Buurtcompost, Pantar) hebben een belang bij de wormenhotels. Daarnaast hebben
we ambtenaren van de gemeente Amsterdam gesproken die betrokken zijn bij het project van de
wormenhotels. Voor gebiedsmakelaars, gebiedsbeheerders en de beleidsadviseurs zijn de
wormenhotels niet het grootste onderdeel van hun werk.
Selectiebias: bij werksessies waren niet alle genodigden aanwezig, wat geresulteerd kan hebben in een
selectiebias. Het kan zijn dat ambtenaren en inwoners die positief zijn over de wormenhotels eerder
geneigd zijn om hun best te doen erbij te kunnen zijn dan ambtenaren en inwoners die hier minder
positief over zijn.
Waarden vs feiten: omdat deze evaluatie voornamelijk over de toegevoegde waarde van de
wormenhotels gaat en de nadruk niet ligt op feitelijke uitkomsten, is er een grote mate van
subjectiviteit. Daarnaast is de toegevoegde waarde van de wormenhotels een politiek vraagstuk. In dit
rapport bieden wij handvatten om hier op verschillende manieren naar te kijken en hier een afgewogen
beslissing over te nemen.
Informatie van derden: in deze rapportage maken we voor de kwantitatieve gegevens gebruik van
informatie van derden, namelijk de enquête van Stichting Buurtcompost, de enquête van de gemeente
Amsterdam en de financiële projectinformatie van de gemeente Amsterdam.
Als adviseurs plaatsten we de uitspraken van betrokkenen in de context van hun positie om daarmee een
eigen en onafhankelijk oordeel te kunnen geven over het project. Ook toetsen we onze aannames en
bevindingen bij een collega-adviseur die meer op afstand staat van dit project en daardoor in staat is om
objectiever naar uitkomsten te kijken. Om een evenwichtiger beeld te krijgen van de mening van inwoners en
niet alleen de mening te horen van deelnemers, maakten wij ook gebruik van een enquête onder 792
Amsterdammers, waarvan slechts 3% van de respondenten actief betrokken was bij de wormenhotels. De
inzichten uit deze enquête komen overeen met de informatie uit de gesprekken met deelnemers.
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BIJLAGE 3: PROJECTKOSTEN WORMENHOTELS
Amsterdamse model 1 en 2
Kostenposten
Productiekosten
Begeleidingskosten:
Kosten Inzameling/infra
kosten Communicatie/participatie/educatie
Kosten Projectbegeleiding
Totaal kosten
Aantal wormenhotels

Uitgaven 2017-2018
64.646 euro
49.575 euro

Uitgaven 2020-2022

581 euro
114.802 euro
21 wormenhotels

Amsterdamse model 3
Kostenposten

Uitgaven 2017-2019

Productiekosten
Begeleidingskosten:
Kosten Inzameling/infra
kosten Communicatie/participatie/educatie
Kosten Projectbegeleiding
Totaal kosten
Aantal wormenhotels

137.637 euro
50.425 euro
8.604 euro
5.200 euro
26.356 euro
228.222 euro
45 wormenhotels

IJburgse model
Kostenposten

Uitgaven 2018/2019

IJburgs-model
Verwachte uitgaven
2020/2022

21.100 euro
10.000 euro
6.000 euro

11.000

Productiekosten
Begeleidingskosten:
Kosten Inzameling/infra
kosten Communicatie/participatie/educatie
Kosten Projectbegeleiding
Totaal kosten
Aantal wormenhotels

37.100
11 wormenhotels
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Verwachte uitgaven
2020/2022
15.750 euro
37.750 euro
1.000 euro
9.000 euro
59.500 euro

11.000
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BIJLAGE 4 GEINTERVIEWDE PERSONEN
Interview Projectgroep gemeente Amsterdam
Surdar Truyens
Marieke Berkhout
Interview Beleidsadviseurs gemeente Amsterdam
Froukje Karsten
Stef le Fèvre
Riny de Jonge
Interviews Gebiedsmakelaars gemeente Amsterdam
Esther Blommestein
Daniëlle van Kesteren
(24 gebiedsmakelaars zijn uitgenodigd voor interview)
Interview Gebiedsbeheerders gemeente Amsterdam
Jeroen van Kemenade
Chris Seinen
Nicole Wolff
(20 gebiedsbeheerder zijn uitgenodigd voor interview)
Interview Medewerker zelfbeheer groen
Ragna Hom
(5 medewerkers zijn uitgenodigd voor interview)
Interview Stichting Buurtcompost
Peter Jan Brouwer
Arie van Ziel
Interview Pantar
Daan Godschalk
Bas van Dorp
Sven Keltering
Interview Cocasa
Janneke Verwey
Interview met hoteliers/inwoners
gesprek met hoteliers op 21 augustus: 9 aanwezigen, waarvan 6 hotelier
gesprek met bewonersgroep op 27 augustus: 7 aanwezigen
Bijeenkomst op 17 september met alle betrokkenen:
Gebiedsbeheerders:
20 uitgenodigd waarvan 2 aanwezig
Gebiedsmakelaars:
24 uitgenodigd waarvan 0 aanwezig
Beleidsmedewerkers:
3 uitgenodigd waarvan 0 aanwezig
Hoteliers:
48 uitgenodigd waarvan 5 aanwezig
Zelfbeheer/groen/milieu
5 uitgenodigd waarvan 1 aanwezig
Stichting Buurtcompost:
3 uitgenodigd waarvan 1 aanwezig
CoCasa:
1 uitgenodigd waarvan 0 aanwezig
Pantar:
2 uitgenodigd waarvan 1 aanwezig
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