
B O O M V E R Z O R G I N G

Meld u nu aan 
voor de Pius Floris 
Roadshow!

 Programma

 12:00 uur  Ontvangst met koffie, thee en broodjes

 Inleiding en welkom

• Lezing: Lang leven de bomen! Wat is het belang van bomen 
 voor de Nederlandse samenleving? Door de heer Pius Floris

• Lezing: Grondverbetering, gecertificeerde compostering en   
 toepassing van Substrado BBV voor bomen. Het ontstaan van 
 het substraat, eigenschappen en gebruik van hoogwaardige
  compost als groeiplaatsverbetering. 
 Door de heer Hans van der Staak, Den Ouden

 Koffie en thee 

• Lezing: Regie op groen met Integrale Beplantingsmethode voor  
 een gezond en duurzaam resultaat. Door de heer Maarten Grasveld 
 van GRASVELD Tuin- en Landschapsarchitecten

• Lezing: Verplantingen. Wat is het belang bij succesvolle    
 boomverplantingen en waarom kunnen gemeentes met een 
 gerust hart voor boomverplantingen kiezen? Verplantbaarheid   
 onderzoek - verplanten - nazorg. Door de heren Bert van Polen,   
 Dennis de Goederen, Jorn Beerendonk van verschillende  
 vestigingen Pius Floris Boomverzorging.

 16:00 uur  Afsluiting en ruimte om na te praten

januari - februari - maart 2016

Pius Floris is dé specialist op het gebied van boomverzorging en 
boomadvies. Met dertien vestigingen zijn we Nederlands marktleider  
en altijd dichtbij. Eén keer per jaar komen we naar u toe met een unieke 
Roadshow. De Pius Floris Roadshow is een uitgelezen kans om in relatief korte  
tijd kennis te maken met de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied  
van boomverzorging. De eerste lezing wordt verzorgd door onze oprichter, 
de heer Pius Floris en betreft de betekenis van bomen voor de Nederlandse 
samenleving. Waarna grondverbetering met de door Pius Floris 
Boomverzorging en Den Ouden ontwikkelde Substrado aan de orde komt.  
De Integrale Beplantingsmethode voor gemeentes volgt als derde lezing.  
We sluiten af met een lezing over de waarde van vooronderzoek en nazorg  
bij succesvolle boomverplantingen door onze eigen boomtechnische 
adviseurs. 

De toegang is gratis voor iedereen die als opdrachtgever professioneel 
betrokken is bij boomverzorging. 

Data en locaties 

De agenda voor de Roadshow 2016 is als volgt:
• Woensdag 13 januari  -  de Groene Sector Vakbeurs Hardenberg   
 (aangepast ochtendprogramma).  
 Vestigingen Groningen, Bergum, Assen en Deventer
• Donderdag 28 januari  -  Vestiging Bunde
• Donderdag 18 februari  -  Vestiging Leiderdorp
• Donderdag 25 februari  -  Vestiging Amsterdam
• Donderdag 3 maart  -  Vestiging Veenendaal
• Donderdag 10 maart  -  Vestiging Vught 
• Donderdag 17 maart  -  Vestiging Goes

De Roadshow begint om 12:00 uur en duurt tot 16:00 uur. Uitzondering 
hierop is de Roadshow op woensdag 13 januari (09:30 tot 13:30 uur).

Aanmelden is gratis en heel eenvoudig via www.piusfloris.nl


