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Met veel plezier nodigen we u uit voor de Nederlandse Biomeiler Informatiedag 
voorafgaand aan de 4e internationale Thermocompost Conferentie op 6 september 2019. 
Omdat het dit jaar in Amsterdam wordt georganiseerd in deze combinatie is het mogelijk 
om eind van de middag en in de avond internationale experts te ontmoeten met ervaring in 
thermocomposteren en biomeiler bouw. De conferentie is ook onderdeel van het langere 
Summer of Soil festival, georganiseerd door Common Soil over het belang van de bodem! 
 
Op vrijdag is de publieke Biomeiler Informatiedag voor alle Nederlandstalige mensen die 
plannen hebben om zelf een biomeiler te bouwen in het najaar van 2019. De dag zal 
beginnen met een aantal lezingen over de basisbegrippen van thermocomposteren en 
biomeilers. In de middag gaan we in kleine groepen in workshop vorm aan de slag onder 
leiding van Nederlandse professionals om concrete plannen en ontwerpen te maken voor 
de biomeiler projecten van de deelnemers aan de Biomeiler Informatiedag. 
Op zaterdag en zondag is het besloten deel van de Internationale Conferentie, alleen 
toegankelijk voor mensen met eerdere ervaring die zelf al minsten één biomeiler of 
thermocompostsysteem hebben gebouwd. Bij interesse, zie termocompost.eu. 
 
Op de volgende pagina's vind je meer informatie over: 
 

- data en tijden: het programma 
- locatie (en evt. accommodatie suggesties) 
- inschrijflink, betalingsinformatie, prijzen en kortingen 
- contactinformatie 

 
We hopen je snel te spreken en te zien op 6 september 2019 in Amsterdam! 
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http://biomeiler.nl/
http://thermocompost.it/
http://native-power.de/
https://summerofsoil.nl/en/summer-of-soil/
https://summerofsoil.nl/en/about-us/
https://www.termocompost.eu/
https://forms.gle/wfBFcpye9sEHdkW37


 

Programma 
 
Vrijdag 6 september - publieke Biomeiler Informatiedag 
 
9:00 welkom en aankomst (koffie/thee, ontbijt beschikbaar) 
10:00 start lezingen 

- Basisbegrippen thermocomposteren, aerobe/anaerobe micro organismen 
- Organische materialen en verschillende eigenschappen, C:N ratio etc.. 
- Technische installatie en welke materialen daarbij nodig zijn, productlijst 
- Bouwadvies biomeiler constructie en diverse methoden van opbouw 
- Soorten warmtewisselaars en de voor- en nadelen van elk systeem 

14:00 lunch (koffie/thee, biologische lokale producten, inbegrepen bij de prijs) 
15:00 rondleiding langs de biomeilers op het terrein 
15:30 start workshops 

- Hands-on ontwerp en plannen maken voor jouw specifieke situatie 
- Concrete materiaallijst, kostenoverzicht, bouwplanning en tekeningen 
- Direct advies van diverse ervaringsdeskundigen en experts 

18:00 afsluiting van de informatiedag en uitwisselen van contactgegevens onderling 
19:00 welcome and get together for early arrivals of the professional conference 
20:00 dinner with all international guests and informal talks with professionals from NL 
 
Zaterdag en zondag 7 en 8 september (alleen voor professionals, aparte inschrijving) 
 
9:00 - Internationale Conferentie met jaarlijkse updates van alle landen waar onderzoek 
19:30 wordt gedaan naar thermocompost, o.a.: DE, IT, US, CZ, CH, RM, BE, FR, NL, ... 
 
Alle lezingen tijdens de informatiedag zullen in het Nederlands zijn, met de mogelijkheid om 
delen in het Engels te vertalen of een aparte sessie voor Engelstalige bezoekers te geven bij 
veel animo. De professionele conferentie op zaterdag en zondag is Engelstalig. 
We vinden het leuk om iedereen de gelegenheid te geven kort iets over zijn eigen situatie te 
vertellen en de redenen om een biomeiler te bouwen.  
 
Stuur voorafgaand aan de Informatiedag a.u.b. de volgende gegevens ter documentatie en 
voorbereiding van de workshop en lezingen: 
 

1. Korte omschrijving van het type biomeiler dat gepland wordt 
2. Doel van de biomeiler (waar wordt de warmte en/of compost voor gebruikt?) 
3. Locatie: adres, plattegrond, luchtfoto 
4. Foto's: van de locatie, de huidige bebouwing, huidige verwarmingsinstallatie 
5. Technische gegevens van de huidige verwarmingsinstallatie (denk aan type 

verwarming, installatieschema van de leidingen en het systeem, gegevens van 
pompen en warmtebron, alle details zijn nuttig) 
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Locatie & accommodatie suggesties 
 
Informatiedag en Conferentie locatie 
Dit jaar vindt de conferentie plaats op een heel speciale locatie: midden in een biologische 
fruittuin, net buiten de stad Amsterdam. De boer van de Fruittuin van West heeft de 
afgelopen jaren al diverse biomeilers gebouwd op het terrein van de boerderij. De 
houtcompost die ontstaat is van onschatbare waarde voor de fruitbomen en struiken die 
worden gekweekt. Het fruit kan (tegen betaling) gedurende de conferentie zelf geplukt 
worden en je kunt ook fruit meenemen voor thuis. 
Ook over diverse andere onderwerpen zoals duurzame energie en lokale afvalverwerking 
onderneemt deze boerderij veel innovatieve projecten die te zien zijn tijdens de 
informatiedag. De wormerij (Eerste Amsterdamsche Wormenkwekerij) van stichting 
Buurtcompost en een aantal wormenhotels zijn een paar honderd meter verderop en 
toegankelijk en te bezichtigen tijdens de informatiedag. 
Het leukste van deze locatie is dat er de gehele zomer het Summer of Soil festival 
gehouden wordt, waarbij dit programma ook onderdeel is van een jaar gevuld met lezing, 
tentoonstellingen en conferenties over bodem gerelateerde onderwerpen. Omdat dit een van 
de laatste evenementen is van het jaar zullen ook alle resultaten van eerdere projecten nog 
te zien en te bezoeken zijn. 
O.a. is er een bodem microbiologie tentoonstelling en een demonstratieplein met alle 
verschillende composteringstechnieken die je kunt bezoeken en ervaren. Alles bij elkaar 
is er zoveel te doen, dat het ook zonder de Biomeiler Informatiedag het bezoeken waard is. 
Uiteraard kun je in de avond of het weekend ook de diverse internationale gasten 
bezoeken of een bezoek brengen aan het centrum van Amsterdam. We kunnen op 
aanvraag transport verzorgen en diverse suggestie geven voor allerlei interessante 
ecologische en innovatieve plekken in de stad. Wellicht organiseren we zelfs nog een 
boottochtje! 
 
Fruittuin van West 
Tom Schreursweg 48 
1067 MC Amsterdam 
http://fruittuinvanwest.nl 
info@fruittuinvanwest.nl 
+31 6 123 22 396 
 
Accommodatie 
We realiseren ons dat Amsterdam een plek is die de doorsnee Nederlander niet dagelijks 
bezoekt, dus we zullen helpen om transport te regelen vanaf station Sloterdijk naar de 
locatie. Voor wie van ver komt zijn hier enkele suggesties voor accommodatie in de buurt: 
 
Gebruik deze link om snel betaalbare hotels te vinden. 
Op Airbnb zijn nog diverse lokale B&B's beschikbaar, maar die zijn snel vol. 
Er is een camping park met kleine chalets en huisjes in de buurt. Het beste kun je bellen 
met: Dhr. Teun Jansen, +31 88 055 1500, spaarnwoude@droomparken.nl  

3/4 

https://nl.hotels.com/search.do?resolved-location=CITY%3A934558%3AUNKNOWN%3AUNKNOWN&destination-id=934558&q-destination=Amsterdam,%20Nederland&q-check-in=2019-09-06&q-check-out=2019-09-08&q-rooms=1&q-room-0-adults=2&q-room-0-children=0&sort-order=PRICE
https://www.airbnb.nl/s/Amsterdam-Nieuw-West--Amsterdam--Netherlands/homes?refinement_paths%5B%5D=%2Fhomes&query=Amsterdam%20Nieuw-West%2C%20Amsterdam%2C%20Netherlands&search_type=filter_change&zoom=13&search_by_map=true&sw_lat=52.34167416233574&sw_lng=4.73699367675772&ne_lat=52.40382234926403&ne_lng=4.812524682617095&place_id=ChIJaUBYSMDjxUcRfDFkptikHrU&checkin=2019-09-06&checkout=2019-09-08&s_tag=pd98bfsL
https://www.airbnb.nl/s/Amsterdam-Nieuw-West--Amsterdam--Netherlands/homes?refinement_paths%5B%5D=%2Fhomes&query=Amsterdam%20Nieuw-West%2C%20Amsterdam%2C%20Netherlands&search_type=filter_change&zoom=13&search_by_map=true&sw_lat=52.34167416233574&sw_lng=4.73699367675772&ne_lat=52.40382234926403&ne_lng=4.812524682617095&place_id=ChIJaUBYSMDjxUcRfDFkptikHrU&checkin=2019-09-06&checkout=2019-09-08&s_tag=pd98bfsL
https://www.airbnb.nl/s/Amsterdam-Nieuw-West--Amsterdam--Netherlands/homes?refinement_paths%5B%5D=%2Fhomes&query=Amsterdam%20Nieuw-West%2C%20Amsterdam%2C%20Netherlands&search_type=filter_change&zoom=13&search_by_map=true&sw_lat=52.34167416233574&sw_lng=4.73699367675772&ne_lat=52.40382234926403&ne_lng=4.812524682617095&place_id=ChIJaUBYSMDjxUcRfDFkptikHrU&checkin=2019-09-06&checkout=2019-09-08&s_tag=pd98bfsL
https://www.droomparken.nl/spaarnwoude
https://www.droomparken.nl/spaarnwoude


 

Inschrijving 
 
Gebruik dit online formulier om je in te schrijven voor de Biomeiler Informatiedag 2019 
 
Betalings Informatie 
 
Alle betalingen graag per overboeking:  
 
Naam bankrekening Stichting Biomeiler 
IBAN bankrekening NL57 TRIO 0212 4628 65  
BIC Triodos Bank NL TRIONL2U 
 
Als je niet in staat bent om tijdig een overboeking te maken, stuur ons dan een email met het 
bedrag dat je wilt betalen naar info@biomeiler.nl en betaal contant op de Informatiedag. 
Ook als je een factuur wilt van het bedrag voor de belasting, mail naar info@biomeiler.nl  
 
Prijzen en kortingen 
 
De gehele informatiedag kost € 75,- per persoon. 
 
Dat is inclusief: koffie/thee en een biologische lunch op vrijdag, toegang tot de locatie en alle 
faciliteiten en tentoonstellingen, alle lezingen en de workshops, een geschreven verslag van 
de dag, alle documentatie en gedeelde online mappen met onderzoeksverslagen. 
Een klein deel van de bijdrage wordt gebruikt als prijzengeld voor de Research Award 2019. 
Elk extra betaalde bedrag wordt volledig gebruikt voor internationaal thermocompost 
onderzoek, maak gerust een extra bedrag over om ons werk te steunen, wij werken 100% 
als vrijwilligers voor de organisatie van deze informatiedag en het beschikbaar stellen van 
biomeiler kennis en informatie in Nederland en België. 
 
Een partner, tweede of derde persoon die vanuit dezelfde organisatie of onder dezelfde 
naam inschrijft hoeft slechts € 50,- te betalen. 
 
Voor iedereen die zich het inschrijfgeld niet kan veroorloven voor welke reden dan ook 
(student, zzp'er, laag inkomen, uitkering, etc.) is het mogelijk om 50% korting te krijgen, 
gesponsord door de Nederlandse Biomeiler Stichting. Stuur een email naar 
info@biomeiler.nl met een korte motivatie om daarvoor in aanmerking te komen. 

Contactinformatie 
 
Voor alle vragen of meer informatie, neem contact op in je eigen taal met: 
NL Arie van Ziel arie@biomeiler.nl +31 6 207 950 83 
 
Voor vragen over de locatie en faciliteiten (in Nederlands of Engels): 
NL Wil Sturkenboom wil@fruittuinvanwest.nl +31 6 511 97 154 
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