
  

 

 

GEZOCHT 

Compostmeester en hoteleigenaar wormenhotel 

 
Stadsboerderij Zimmerhoeve is op zoek naar een compostmeester en een hoteleigenaar voor ons 
wormenhotel.  
 
Compostmeester 
Stadsboerderij Zimmerhoeve is bezig nog meer te vergroenen, en de buurt helpt daar een handje bij. 
Samen met de buurt recyclen we groenten- en fruitafval tot compost. Voorlopig wordt de compost 
gebruikt in de Zimmerhoeve tuinen, wanneer wij voldoende voorraad hebben kunnen buurtbewoners ook 
compost afhalen. Onze composthoek is een kleinschalig buurtproject, wij nemen daarom alleen groenten- 
en fruitafval in. 
 
Als compostmeester houd je de verschillende tonnen in de gaten en zorg je ervoor dat er geen ‘verkeerde’ 
spullen in de tonnen komen, af en toe je handen vuil maken hoort er dus bij.  
Ook let je goed op dat de verhoudingen binnen in de hopen goed zijn, niet te koud, nat of te droog.  
We hebben twee tonnen voor groente en fruitafval, een ton voor koffie en thee prut en een ‘open’ 
composthoop. De open composthoop gebruiken we wanneer de tonnen te vol zitten.  
 
Hoteleigenaar wormenhotel 
Ons wormenhotel wordt vooral gebruikt voor onze les Poep onder de Loep waarbij kinderen uit groep 4 
leren over de onschatbare waarde van wormenpoep. Het wormenhotel voeden we met ons eigen groente- 
en fruitafval uit de boerderijkeuken. Hierbij is het van belang om wekelijks te kijken hoe het met de 
wormen gaat, hebben ze voldoende eten? Zijn ze nog niet uit-gecheckt?  
 
Wie zoeken we? 
* Iemand die sociaal is en het leuk vindt om met mensen en dieren om te gaan. 
* Iemand die het leuk vind om in de composttonnen en het wormenhotel te ‘duiken’. 
* Iemand die nieuwsgierig is naar de processen die zich in de hopen afspelen. 
* Iemand die wekelijks ongeveer 2-3 uur de tijd heeft. 

 

Wat hebben we te bieden? 

* Contact met leuke vrijwilligers en bezoekers.  

* Werken op een Stadsboerderij die in de buurt een belangrijke plek inneemt,  

een paradijsje midden in de stad.  

* Actief aan de slag in de buitenlucht in een groene omgeving. 

* Tijdens het werk doe je nog meer kennis op van dieren en tuinieren. 

* Waardering van collega’s en bezoekers waardoor elke werkdag voldoening oplevert. 

 

 

Voor meer informatie graag contact opnemen met Annelijn van Amsterdam via 020 6832898 of mailen 

naar info@zimmerhoeve.nl. 

    


