Programma van wensen tbv
Huisvesting StadsWormerij
Vanuit de keistadloods (2019-2021) is de Stadswormerij gegroeid van idee tot circulaire start-up.
In 2020 verwerkten we 13 ton organisch afval van 10 klanten. Onze vermicompost ligt sinds kort
in de schappen van een aantal van deze klanten. In samenwerking met gemeente Amersfoort
bieden we op dit moment vier mensen een werkervaringsplek, ook krijgen we hulp van een aantal
trouwe vrijwilligers. En tot slot: we hebben het geschopt tot TROUW’s Duurzame 100 – editie
2021!
Aan ons avontuur in de KeistadLoods komt begin 2022 een einde. Om onze ambities én dromen
als maatschappelijk onderneming verder gestalte te geven, zijn we daarom op zoek naar een
bestendige plek ín Amersfoort. Een bestaande bedrijfsruimte en/of een braakliggend terrein waar
onze activiteiten mogelijk zijn en wíj -als Community Composters- sociale en circulaire impact
kunnen creëren! [toevoeging) Een plek waar óók andere pioniers in het domein van circulaire
economie, stadslandbouw en/of maatschappelijk ondernemerschap zich kunnen vestigen.

De Stadswormerij is op zoek naar 250 tot 450m2 binnenruimte en 200 tot 500 m2
buitenruimte.

Geïsoleerde binnenruimte ten behoeve van het vermiproces (100-200m2)
Om het vermiproces optimaal te laten verlopen is een stabiel klimaat nodig. Daarom is het van
belang dat de nieuwe locatie een geïsoleerde binnenruimte heeft of er een mogelijkheid is voor
het aanleggen van een dergelijke ruimte.
Overdekte ruimte of loods (250 - 450m2 incl
binnenruimte)
Een enigszins geïsoleerde ruimte is een pré in verband
met het proces, maar geen must. Een eenvoudige
landbouwloods is ook een optie.
Buitenruimte tbv opslag van (vermi)compost 200 500m2
De buitenruimte kan flexibel of tijdelijk worden ingericht.
Om de (vermi)compost en te beschermen tegen
uitspoeling is het wenselijk om een (tijdelijke) overkapping
te kunnen plaatsen. De buitenruimte wordt tevens
gebruikt om (transport)middelen schoon te maken.

Voorbeeld van indeling:

StadsWormerij Coöperatie U.A.
Oude Lageweg 66
3821 CG Amersfoort

Overdekte ruimte 250 - 450m2
(inclusief binnenruimte)

Geïsoleerde klimaatgereguleerde
binnenruimte ten behoeve van het
vermiproces (100-200m2)

Buitenruimte tbv opslag van
(vermi)compost 200 -500m2

Benodigde faciliteiten:
• Krachtstroomaansluiting (waar mogelijk
wekken we zélf onze energie op)
• Drinkwater & riolering (waar mogelijk
winnen en hergebruiken we water)
• (Gladde) betonvloeren voor
binnenruimtes. Dit kan in het geval van
een kavel worden opgelost met
betonplaten.
• Een toegangsweg voor onze elektrischevoertuigen en cargobikes, waar
sporadisch vrachtverkeer mogelijk is.
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