
 

Den Haag 

maak zelf een 
wormencompostb
ak in één middag 

Beste mensen, hieronder informatie over  

• De workshop wormencompostbak maken op zaterdag 24 maart en 

• De rondleiding bij Schoutens Kruiden op maandag 14 mei. 

Weer twee leuke activiteiten die door het Velt-team Holland Rijnland worden 
georganiseerd. De Velt-leden uit Den Haag en omgeving nodigen we hierbij ook 
van harte uit ! 

  

 



Workshop wormencompostbak maken. 

Leer op een simpele manier je eigen super-compost te maken met een 

wormencompostbak. Deze compostfabriek zet 
je groenafval in een wip om in geweldig goede mest. Gratis, reukloos en het past 
op ieder balkon, terras of stadstuintje. De vloeibare super compost kun je 
verdund met water voor je kamerplanten gebruiken en de zwarte aarde gebruik je 
als tuinaarde. 

Tijdens de workshop wordt aandacht besteed aan: 

- de theorie achter de werking van een wormenbak, 

- het verzorgen van de wormen; wat mag wel en wat niet? 

Daarna ga je aan de slag om je eigen wormenbak te maken. 

Wanneer: zaterdag 24 maart van 13.00-15.00 (met mogelijke uitloop naar 15.30) 

Waar: Schooltuinvereniging De Akkerdistel, Cronesteyn 2g , Leiden 

Kosten:  € 15,00 Velt leden, € 20,00 niet-leden. De cursusprijs is inclusief 
emmers en wormen. 

 
De schooltuin ligt aan de rand van het Polderpark Cronesteyn te Leiden. De 
ingang van de schooltuinen ligt aan het Cronesteyn langs het Rijn-Schiekanaal 
naast de camping De Stochemhoeve. Per auto bereikbaar vanaf restaurant-
brasserie Cronesteyn richting de spoorbrug.    

Aanmelden: velthollandr@gmail.com of 06-42834251. 

  

  



Rondleiding bij Schoutens Kruiden in 
Boskoop. 

Deze rondleiding is gepland op maandag 14 mei. Jullie kunnen nog kiezen 
wanneer de rondleiding zal plaatsvinden, in de ochtend of in de middag. Als je je 
aanmeldt, kun je aangeven welke tijd jouw voorkeur heeft. Vervolgens laten wij je 
weten welk tijdstip door de meeste mensen gekozen is. Aanmelden bij 
velthollandr@gmail.com of 06-42834251. 

Wat je kunt verwachten bij de rondleiding: 

U wordt ontvangen met een heerlijk kopje kruidenthee of koffie, met daarbij 
zelfgebakken kruiden cake. 
Daarna neemt Evert u mee over de kwekerij om van alles te vertellen en te laten 
proeven. 
Daarbij probeert hij al uw vragen te beantwoorden. 
De rondleiding duurt in totaal ongeveer 1,5 uur. 

Over Schoutens Kruiden: 

Met veel liefde en plezier kweken Evert en 
Sandra Schouten onbespoten kruiden en vaste planten. 
Wij gebruiken geen chemische meststoffen maar uitsluitend organische. Al onze 
planten worden in biologische potgrond geteeld. Wij streven ernaar om onze 
planten een optimale smaak te laten hebben. 
Dit krijgen wij voor elkaar door de planten in alle rust te laten groeien. 

Dat wil zeggen dat de planten buiten opgekweekt worden en niet opgejaagd 
worden in een verwarmde kas. Door deze manier van kweken kan het zijn dat 
sommige soorten iets later klaar zijn voor de verkoop. Maar dat komt de smaak 
en de geur alleen maar ten goede. Onze planten zijn direct geschikt voor 
consumptie , doordat wij 100% gifvrij werken. 



Kosten : € 5,-- per persoon voor Velt-leden en € 7,50 voor niet-leden. 

Schoutens Kruiden kun je vinden op Rijneveld 121, 2771 XV Boskoop. Maar 
natuurlijk zullen we proberen  iedereen zoveel mogelijk te laten samenrijden en 
samenreizen. Graag melden hoe je van plan bent te reizen, dan kunnen we jullie 
koppelen waar mogelijk. 

 


