Pius Floris Boomverzorging en
zijn groenpartners
U kent Pius Floris als dé specialist op het gebied van
boomverzorging en boomadvies. Maar wist u dat wij met
onze groenpartners een veel breder georiënteerd netwerk
hebben? Pius Floris werkt samen met vier toonaangevende
groenondernemingen: Koninklijke Ginkel Groep, Dolmans
Landscaping, Wieringen Prins en Frisia Bergum. Zo bieden
we u niet alleen landelijke dekking in boomverzorging, via
deze bedrijven staat een totaalpakket aan groenvoorziening
tot uw beschikking. Zodra een opdracht naast
boomverzorging om een specifieke andere groenexpertise
vraagt, kunnen we u bijna altijd van dienst zijn. Van
sportveldenbeheer tot daktuinen, we schakelen snel met
experts van onze groenpartners en zijn er voor u. Ongeacht
de schaal of aard van de opdracht. Omdat ál uw groen de
kwaliteit en betrokkenheid van Pius Floris verdient!

Nationale en internationale
betrokkenheid
Ons vakgebied is voortdurend in ontwikkeling. Bij Pius Floris
nemen we onze verantwoordelijkheid en dragen we actief bij
aan de kennisuitwisseling in binnen en buitenland. Zo zit
Nicolaas Verloop, franchisemanager bij Pius Floris, in het
bestuur bij de KPB-ISA, de vakgroep boomspecialisten van de
VHG en zijn wij als Pius Floris in diverse werkgroepen actief.

De Internationale Society of Arboriculture 'ISA' is een
wereldwijd netwerk van 21.000 professionele boomverzorgers
die actief betrokken zijn bij de groei en ontwikkeling van het
vakgebied, de bedrijven en hun werknemers. De missie van
de ISA luidt: "Via onderzoek, technologie en onderwijs
promoten van de professionele uitvoering van
boomverzorging en stimuleren van het wereldwijde besef van
het nut van bomen." Nicolaas Verloop van Pius Floris zit
namens de KPB-ISA in de COR van de ISA. De COR is de
schakel tussen alle afdelingen en het bestuur van de ISA.
Daarbij adviseert en ondersteunt zij het bestuur. Tijdens het
internationaal ISA-congres in Portland is Nicolaas gekozen tot
vicevoorzitter van de COR Executive Comittee.

Pius Floris Roadshow 2013
Ook in 2013 komen wij weer met een interessante Roadshow
bij u langs. Op het programma staat een drietal interessante
lezingen o.a. rondom de problematiek die het leggen van
kabels en leidingen met zich meebrengt en hoe schade bij uw
bomen te verhalen is op de aansprakelijke.
Dagen voor de Roadshow
1. Woensdag 9 januari in Hardenberg in de hallen v/d
Groene Sector (ochtendprogramma)
2. Woensdag 6 februari in de omgeving van Leiderdorp
3. Woensdag 13 februari in de omgeving van Veenendaal
4. Woensdag 6 maart in de omgeving van Bunde
5. Woensdag 13 maart in de omgeving van Vught

Een kleine greep hieruit: de werkgroep VTA van de CROW,

de Begeleidingscommissie OUGC voor de IPC Groene Ruimte,
het college van deskundigen van Groenkeur en
Sachverständigen-Arbeitsgemeinschaft (SAG) Baumstatik.
Daarnaast zijn wij regelmatig te vinden op nationale en
internationale congressen en beurzen. Zo waren wij ook dit
jaar weer aanwezig op het internationale ISA-congres,
ditmaal in Portland USA en zullen wij komend jaar weer te
vinden zijn in Toronto.

Foto Roadshow 28 maart 2012

De Roadshow begint om 12.00 uur en duurt tot 16.00 uur.
Uitzondering hierop is de Roadshow op 9 jan. (10.00 - 14.00)
Meer informatie over de Roadshow vind u op onze website.
Aanmelden is gratis en heel eenvoudig via piusfloris.nl.

Duitse website bijna online
Op het internet worden onze Nederlandse en Belgische site
zeer goed gevonden. Reden genoeg om onze website ook in
het Duits op te zetten. Via www.piusfloris.com vinden
Duitstalige opdrachtgevers en geïnteresseerden alle mogelijke
informatie over boomverzorging en boomadvies. Ideaal voor
onze vestigingen in Assen, Bunde en Veenendaal, die al
geruime tijd over de grens actief zijn. Binnenkort online!

Bestrijding Eikenprocessierups
Heeft u al een idee hoe u het komend jaar aanpakt?
Eerste resultaten nematoden hoopvol
De resultaten van de behandeling van eikenprocessierupsen
met nematoden in 2012 geven een vergelijkbaar resultaat als
in 2011. Algemeen mag gesteld worden dat 70% van de
eikenprocessierupsen gedood is. Er dient echter wel een
nuancering te worden aangebracht, omdat de plaagintensiteit
in Nederland afgelopen jaar aanzienlijk minder was dan in
2011. Dit jaar was ongunstig voor rupsen en op een aantal
locaties was de aantasting hierdoor dan ook lager. Als gevolg
hiervan is het getal van de aantasting en van de resultaten
kleiner, dit heeft het minder makkelijk gemaakt de resultaten
zuiver weer te geven. Er blijven nog aandachtspunten en
verbetering is mogelijk, maar het overgrote deel van de
opdrachtgevers is erg tevreden met de resultaten en ziet
goede mogelijkheden voor de toekomst.
Het gehele rapport kunt u downloaden op onze website.

Samenwerking met Eurosense
Onderzoek naar verschillen van visuele boominspectie
in het veld en infrarood luchtfotografie.
Om de conditie van bomen te bepalen staat de
boomtechnischadviseur een aantal technieken ter
beschikking. De meest toegepaste methode in het veld is
analyse van visuele kenmerken, zoals scheutlengte,
twijgvorm, bladbezetting, -grootte en –kleur of een ‘indruk’
op basis van ervaring. Pius Floris onderzoekt samen met
Eurosense, een gespecialiseerd bedrijf in geo informatie, de
mogelijkheden van kleur-infrarood luchtfoto's voor
boominspectie. We willen meer inzicht krijgen in de betekenis
van de infraroodverkleuring op luchtfoto's en onderzoeken de
mogelijkheid om deze verkleuring te kwantificeren. We willen
achterhalen of veranderingen in de boomkroon sneller kunnen
worden opgemerkt aan de hand van luchtfoto’s dan door
visuele inspectie. Waardoor in een zeer vroeg stadium
passende maatregelen genomen kunnen worden, wat
uiteindelijk tot kosten besparingen zal leiden.
In augustus zijn metingen gedaan en foto’s gemaakt. Op dit
moment worden al deze gegevens verwerkt en wij hopen u al
tijdens de Roadshow de resultaten te kunnen laten zien

Kijk voor meer informatie op de website van Pius Floris
Boomverzorging.

