
CRITERIA WORMENHOTELS HILVERSUM
Een wormenhotel is een verzamelcontainer op eigen terrein of op straat waar buurtbewoners hun 
groente, fruit- en etensresten in composteren met behulp van wormen. Een wormenhotel is een 
bouwwerk, een vorm van straatmeubilair en daarom stellen wij voor locaties in de openbare ruimte 
criteria waaraan een wormenhotel moet voldoen.

Draagvlak
Bewoners zijn zelf verantwoordelijk voor draagvlak in de buurt en aanspreekpunt voor vragen van 
omwonenden. De gemeente controleert het draagvlak door het opvragen van een 
handtekeningenlijst.

Locatiekeuze
1. De initiatiefnemer dient eerst de mogelijkheden op eigen terrein te onderzoeken. 
2. Daarna een onopvallende plek in de openbare ruimte.
3. Als laatste mogelijkheid ergens in de straat/ plantsoen.

Bij een locatie in de openbare ruimte wordt door de gemeente getoetst op:
 De aanwezigheid van andere wormenhotels is de straat of buurt. Er is een maximum van 1 

wormenhotel per straat en 4 wormenhotels per postcodegebied. - buurtcoördinator
 De ruimtelijk meest geschikte plek voor het wormenhotel, zowel esthetisch als vanuit het 

oogpunt van toegankelijkheid en sociale veiligheid. Geen wormenhotels in parken, 
plantsoenen en pleinen die een hoge cultuurhistorische waarde hebben (d.w.z. zelf 
monument zijn, belangrijk onderdeel zijn van een beschermd stadsgezicht of liggen in de 
directe nabijheid van een monument), of die het buurtbelang overstijgen. Toegankelijkheid 
en sociale veiligheid is afhankelijk van de locatie en vereist maatwerk van een 
stedenbouwkundige of landschapsarchitect. -  stedenbouwkundige/landschapsarchitect

 De invloed van het wormenhotel op de verkeersveiligheid rond de locatie. In elk geval géén 
wormenhotels langs of bij 50 km/h wegen. Verder mag een wormenhotel het zicht voor de 
weggebruiker niet beperken: dus niet in bochten, bij oversteekplaatsen of bij kruisingen.  - 
verkeerskundige

 Beheerbaarheid van de omgeving van het wormenhotel. Aan beide zijden 2 meter ruimte 
voor de maaimachine over houden om het plantsoen te kunnen bereiken. - toezichthouder 
beheer en onderhoud

Eisen aan het object
 Een wormenhotel is in principe vergunningsvrij mits het niet groter is dan 4 m2 en 2 meter 

hoog, past in het bestemmingsplan en geen bouwwerk is. Dit geldt niet in beschermd 
stadsgezicht: daar dient altijd een vergunning te worden aangevraagd.

 In de openbare ruimte wordt gebruik gemaakt van één type wormenhotel dat is 
goedgekeurd op esthetiek (Commissie Welstand en Monumenten), veiligheid (constructeur 
PuZa) en stevigheid (constructeur Puza).

 In bepaalde gebieden kunnen extra ruimtelijke kwaliteitseisen gesteld worden, bijvoorbeeld 
i.v.m. beschermd stadsgezicht. - deskundige cultureel erfgoed en monumenten

Beheer- en samenwerkingsafspraken
 De initiatiefnemer is zelf verantwoordelijk voor het plaatsen en bekostigen van het 

wormenhotel.
 De toezichthouder beheer en onderhoud adviseert bij plaatsing en beheer.
 Het wormenhotel staat bij voorkeur op verharding. 
 Rondom het wormenhotel mogen geen hekjes of obstakels worden geplaatst.



 Het aanbrengen van verharding onder het wormenhotel wordt uitgevoerd door de gemeente 
op kosten van initiatiefnemer.

 Initiatiefnemers onderhouden het wormenhotel en de directe omgeving zelf  
(schoonhouden, grasmaaien rondom object, reparatie e.d.). 

 Bij overlast of onjuist gebruik kan de gemeente beslissen het wormenhotel te laten 
verwijderen. Initiatiefnemers zijn verantwoordelijk voor het verwijderen van het 
wormenhotel. 

 Het herstel van het plantsoen na verwijderen wormenhotel wordt uitgevoerd door de 
gemeente op kosten van initiatiefnemer.

Financiering
 Het wormenhotel is een van de groene bewonersinitiatieven die wij vanuit de wijkbudgetten 

stimuleren (500 euro per hotel). – buurtcoördinator
 De buurtcoördinator wijst op eventuele financiering bij externe fondsen.

Wormenhotels in de openbare ruimte die afwijken van de standaard worden voorgelegd aan de 
Ruimtelijke Initiatieven Tafel (RIT) of Omgevingstafel. Deze wormenhotels zijn vergunningplichtig en 
volgen het reguliere vergunningentraject.
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