Belangrijke bijdrage aan kennisontwikkeling en
bewustwording boomonderhoud
Koninklijke onderscheiding
boomspecialist Pius Floris
Op vrijdag 26 maart heeft de heer Pius Floris een
Koninklijke onderscheiding gekregen voor zijn
vele verdiensten op het gebied van
boomverzorging. Als pionier en visionair in het
vakgebied duurzame boomverzorging is hij onder
meer de grondlegger van Pius Floris
Boomverzorging en Boomadvies, een van de
belangrijkste boomverzorgende bedrijven in
Europa. Pius Floris is vrijdagochtend rond 9.30
uur persoonlijk geridderd door burgemeester
Janssen van Moergestel.
Grondlegger van duurzaam boomonderhoud in
Nederland
De afgelopen dertig jaar heeft de heer Pius Floris
Nederland laten kennismaken met de nieuwste
ontwikkelingen op het gebied van boomverzorging en
zo de weg voorbereid voor de totstandkoming en
professionalisering van een gerespecteerd en
volwassen vakgebied. De heer Pius Floris heeft een
wezenlijke bijdrage geleverd aan het bewustzijn dat
bomen en duurzame bodembeheer van groot belang
zijn voor de kwaliteit van onze leefomgeving. Voor zijn
persoonlijke verdiensten en bijzondere inspanningen
voor de samenleving is de heer Pius Floris door Hare
Majesteit de Koningin benoemd tot lid in de Orde van
Oranje-Nassau.

•

In 1994 laat Pius Floris Nederland kennis
maken met de inzichten van de Duitse
professor Claus Mattheck door de vertaling van
diens boek in het Nederlands. Het 'Nederlands
Handboek voor Boomveiligheid' geldt nog
steeds als een van de belangrijkste
naslagwerken in het vakgebied. Ook ontwikkelt
Pius Floris in deze periode het Zorgfasenplan,
dat een duidelijke nieuwe visie gaf op het
duurzaam beheren en verzorgen van bomen.

•

In 1994 start Pius Floris samen met de heer H.
Werner de eerste franchiseformule op het
gebied van boomverzorging. Vandaag telt Pius
Floris Boomverzorging en Boomadvies 13
vestigingen in Nederland en België.

•

Naast alle anatomische aspecten van bomen
en de bijbehorende vernieuwingen is Pius
Floris de laatste jaren vooral bezig met de
ondergrondse groeiplaats van bomen. Dit heeft
onder meer geresulteerd in de ontwikkeling
van een speciale machine ter verbetering van
de groeiplaats van bomen en planten zonder
grootschalige grond gronduitwisseling, nu het
bedrijf TFI4000.

Belangrijke verdiensten en mijlpalen
•

•

De heer Pius Floris heeft zich altijd ten doel
gesteld zijn kennis zoveel mogelijk te delen.
Dit heeft onder meer geleid tot de oprichting
van de Kring praktiserende boomverzorgers
(KPB) in 1982. De KPB telt nu een ledenaantal
van ongeveer 800 personen en is sinds 1998
de Dutch Chapter van de Internationale
Society of Arboriculture (ISA).
Pius Floris wordt als één van de eerste
Europeanen vicepresident van de ISA.

Informatieve bijeenkomst over actuele
ontwikkelingen in boombeheer
Pius Floris Roadshow 2013 succesvolste
editie ooit!
Het is inmiddels een traditie: de eerste drie
maanden van het jaar trekt Pius Floris
Boomverzorging door Nederland om de laatste
ontwikkelingen en inzichten op het gebied van
boombeheer te delen. Niet eerder waren de
bijeenkomsten zó druk bezocht en de reacties zó
enthousiast.
Glasvezel en infrarood
De Pius Floris Roadshow belichte dit jaar een aantal
buitengewoon actuele thema's. Zo was er een lezing
ter voorkoming van schade door de aanleg van
(glasvezel)kabels door middel van de nieuw
ontwikkelde Quickscan kabels en bomen. Brenda
Swinkels, Van den Berk Boomkwekerijen, hield een
lezing over nieuwe boomsoorten die het beste bestand
zijn tegen verstedelijking en klimaatverandering.
Daarnaast ging Jilles van Zinderen van Broekman
Advocaten in op de vraag wie er eigenlijk
verantwoordelijk is voor schade aan bomen. Tot slot
werd dieper ingegaan op de inzet van infrarood
luchtfotografie voor vitaliteitsonderzoek van bomen.
Pius Floris en Eurosense doen hier uitvoerig onderzoek
naar en de eerste onderzoeksresultaten werden tijdens
de Roadshow onthuld.

"Ik ben nu al aan het nadenken hoe ik de tips
over schades aan bomen en kabels en
leidingen in de praktijk kan brengen. Ook het
nieuwe assortiment is welkom en infrarood
brengt nieuwe mogelijkheden." Miriam
Spermon, gemeente Ede
"Ik heb de Pius Floris roadshow als bijzonder
inspirerend ervaren met een uitstekende mix
van onderwerpen op een sfeervolle locatie!"
Wouter Baack, Gemeente Almere
Roadshow gemist?
Kon U niet aanwezig zijn op een van de Roadshows,
maar bent u wel nieuwsgierig naar een van de
onderwerpen? Neem dan gerust contact op met een
van onze specialisten. Zij kunnen U aan de hand van
de presentaties het verhaal uitleggen en kijken hoe u
een en ander zou kunnen toepassen.

Enthousiaste reacties
Juist nu er overal stevig wordt gesnoeid in
groenbudgetten is de aandacht voor optimaal beheer
van het bestaande bomenbestand groot. De
bijeenkomsten werden door een kleine 300 mensen
bezocht. Enkele reacties:
"Wie zijn vak serieus neemt en bij wil blijven
kan de roadshow niet missen.

Marktleider en innovator

Ik vond het een van de beste roadshows tot nu
toe, met als hoogtepunt de presentatie over
het leggen van kabels en leidingen." Pieter van
Ettekoven, Gemeente Geldermalsen

Pius Floris is de specialist op het gebied van
boomverzorging en boomadvies. Met dertien
vestigingen zijn we Nederlands marktleider en altijd
dichtbij.

