
Pius Floris Boomverzorging Nederland werkt al decennialang samen met gemeentes, zowel in de uitvoering als op het gebied van onderzoek, advies en 

beleid. Naar aanleiding van de huidige ontwikkelingen in gemeenteland, waarbij vele gemeentes overgaan op het model regiegemeente, werd bij ons 

in 2010 het idee geboren om met gemeentes te brainstormen en uiteindelijk te komen tot een smart solution, genaamd BoomCompleet. Dit vanuit de 

overtuiging dat met de focus op kosten de kwaliteit uiteindelijk omlaaggaat, terwijl we met een focus op de kwaliteit de kosten juist omlaagbrengen.

Compleet pakket aan ontzorging 
en besparing met borging van  
kennis binnen de gemeente

‘Het uiteindelijke doel van BoomCompleet is het 
complete product ‘bomen’ te laten overgaan naar 
de uitvoerende partij, om te komen tot totale 
ontzorging wat betreft het het beleid, duurzame 
kwaliteit en duurzaam beheer en kostenverlaging, 
zowel op korte als op lange termijn.’, aldus Mart 
Hoppenbrouwers van Pius Floris Boomverzorging.
Simpel, eenduidig, effectief en efficiënt – zo  
ondersteunen we het beleid en het toezicht van 
de gemeente, zonder de gemeentemedewerkers 
te passeren.
 ‘De kennis met betrekking tot het boombestand 
blijft dus geborgd in de gemeente. Dat is een  
groot verschil met andere concepten op dit vlak; 
adviesbureaus proberen gemeentes vaak  
afhankelijk te maken van hun diensten’, voegt  
Mart Hoppenbrouwers daaraan toe.

Wij garanderen een hoogwaardig boombestand 
tegen lagere beheerkosten 
Doordat het gehele beheer in één hand wordt 
gehouden, voorkomen we extra advieskosten,  
aanbestedingskosten, overbodige offertetrajecten 
en toezichtkosten, te veel vergaderuren, faal-
kosten, onnodige overdrachten en vervelende 
interpretatieverschillen. 

Van het opstellen van een Boombeleidsplan tot 
en met VTA, attentiebomen en NTO, van klachten-
afhandeling tot en met ziekte- en plaagbestrijding, 
van begeleidingssnoei tot en met rooien en vellen, 
van de gehele communicatie tot en met  
administratie en toezicht: wij verzorgen het.
‘Met als gezamenlijk doel: geen kapitaalverlies op 
het bomenbestand!’, aldus Hoppenbrouwers.

Dit voorkomt overbodige  

communicatiestromen 

en overdrachten
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Onafhankelijk en transparant
Zo werken onze boomtechnische adviseurs 
dagelijks met en voor gemeenten en andere 
opdrachtgevers en begeleiden zij de beheerders 
bij het gebruik van het beheersysteem.  
De werkmethode en planning zijn transparant. 
Daarom krijgt de toezichthouder altijd de gelegen-
heid om mee te lopen tijdens een inspectie of  
inventarisatie, achteraf de resultaten in te zien 
of steekproeven te nemen om onze werkzaam-
heden te controleren. Hierdoor vermijden we het 
probleem dat ‘de slager zijn eigen vlees keurt’. 
Uiteindelijk wordt hierdoor het optimum bereikt in 
de verhouding tussen kwaliteit, beheerkosten en 
ontzorging. 

Extra meerwaarde door samenwerking
Een dergelijke samenwerking met BoomCompleet 
biedt de gemeente bijzondere meerwaarde. Onze 
boomveiligheidscontroleur biedt ondersteuning 
aan de snoeiploeg en aansturing van het onder-
houd. Er kan direct gestuurd worden op eventuele 
vervolgmaatregelen, zoals prioriteitssnoei, rooien 
en/of vellen, veiligheidssnoei en NTO. Tijdens de 
VTA-opname kan de controleur de onderhouds-
ploeg direct wijzen op de te nemen verbetermaat-
regelen. Dit voorkomt overbodige communicatie-
stromen en overdrachten, maar bovenal klachten 
van burgers. ‘Bij ons verloopt de controle en de 
daaruit voortvloeiende uitvoering rechtstreeks en 
wordt de afhandeling c.q. verbetering direct  

gerapporteerd aan de toezichthouder.  
We slaan dus twee vliegen in één klap’, zegt 
Hoppenbrouwers.

‘Alle onderzoeken en rapporten over bomen, het 
verbeteren van de luchtkwaliteit, het opvangen 
van fijnstof, verbetering van de leefomgeving 
en de daarbij horende economische waarde van 
bomen, impliceren dat het gemeentelijk bomen-
beleid meer op de kwaliteit van bomen gericht 
moet zijn dan op het aantal. Oftewel: een duur-
zaam boombeleid. Meer doen met minder, met 
heldere prestatieafspraken en volledige verant-
woordelijkheid’, zo besluit Hoppenbrouwers.
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