
Voorstelling KVDV 

Historiek 

De Vereniging zag voor het eerst het levenslicht in 1937 en is daarmee de oudst bestaande 

dendrologische vereniging van België. 

Meer bepaald op 22 mei 1937 werd te Antwerpen (Deurne – Rivierenhof) de “Vlaamsche 

Dendrologische Vereeniging van België” - toen al ‘kortweg’ de V.D.V.V.B. genoemd - boven de 

doopvont gehouden.  In het jaar daarop werden de eerste statuten van de Vereeniging goedgekeurd 

op de “Algemeene Vergadering van 26 maart 1938” en opgetekend door de Secretaris Frans 

AMELINCKX en de Voorzitter Alfons CRAB.  Het toenmalige secretariaat was gevestigd in de 

Harmoniestraat 17, te Antwerpen. 

    
Statuten KVDV van 1937 Secretaris Frans Amelinckx Voorzitter Alfons Crab (1957) Alfons & Frans in 1939 

 

Wie er zo allemaal bij de oprichting van onze vereniging aanwezig waren…blijft voorlopig althans nog 

ietwat onduidelijk, maar zeker is dat vele mensen, bestuursleden of gewone leden actief bezig waren 

met de natuur, stadsarchitectuur en landschapsvormgeving…alsook (beroepsmatig) betrokken waren 

bij (her)aanleg van straten, lanen en parken en het onderhoud ervan.  Velen van hen kwamen ook uit 

het Antwerpse… 

Zo was ook de Heer Gerard FAES iemand van het eerste uur…een man die later nog Voorzitter zou 

worden van onze vereniging.  Eertijds (vanaf 1938) begon het verenigingsjaar n.l. pas vanaf 1 juni te 

lopen tot het daaropvolgende jaar 31 mei…wat intussen veranderd is en gemakkelijkheidshalve 

samenvalt met een normaal kalenderjaar. 

Het enig jaar, waarin er geen echte activiteit op te tekenen valt is het oorlogsjaar 1945…(althans dat 

blijkt toch zo toch uit de boekhouding). 

In 1978 neemt Dhr Faes bestuurszaken over en tekent als d.d. Secretaris en als 

Penningmeester…samen met Dhr Crab die dan plots verdwijnt als Voorzitter in 1992… Vanaf dan 

neemt Dhr Gerard Faes dan het Voorzitterschap op zich, samen met een zeer trouw medelid Albert 

VAN HOOF die op dat ogenblik secretaris van de vereniging wordt.  In 1992 krijgt de vereniging van 

Z.K.H. Boudewijn het predicaat ‘Koninklijke Maatschappij’ toebedeeld en later in november 1992 

wordt dit met een uitgebreid feestmaal gevierd waarop alle leden mochten aanwezig zijn in de 

Remise van het Domein Vrieselhof.  Twee agendapunten waren toen aan de orde n.l. ons 55-jarig 

bestaan en de toekenning van de titel ‘Koninklijk’.  Voortaan zal de vereniging dan ook “Koninklijke 

Vlaamse Dendrologische Vereniging” heten (kortweg KVDV). 

 



Enkele Herinneringen: 

 

 

 

 

 
Voorzitter Gerard Faes 

(onderaan in 1957) 
Toekenning Predikaat ‘Koninklijke Maatschappij’ 

(in 1992) 
Voorzitter Albert Van Hoof 

(en Erevoorzitter sinds 2007) 
   

   

  
Uitstap naar Mariemont (1939) Uitstap Belgen en Nederlanders (1948) 

  
Vervoer voor Mariemont (1939) Uitstap Belgen en Nederlanders (1948) 

 



Dhr Faes blijft Voorzitter tot hij besluit om in 1995 de fakkel over te geven aan Dhr Albert Van Hoof.  

Vanaf medio maart 1995 neemt deze laatste dan zowat alle bestuurszaken op zich en zorgt zodoende 

voor het ‘overleven’ van de vereniging met tal van activiteiten…met een fijne ‘familiaire’ aanpak en 

met zijn opleiding als chemicus  was hij bijzonder geïnteresseerd voor de inhoudsstoffen van planten.  

Hij heeft ook Dhr Richard de Bie (NL) aan zijn rechterzijde, die hem vanuit zijn boomkwekerservaring 

(Zundert) kan bijstaan bij de determinatie van planten soms met verregaande anekdotische 

beschrijving(en) en doorspekt met allerlei ‘wilde’ boomkwekersverhalen … 

In augustus 2006 vraagt Albert ons dan om een opvolger te zoeken…omdat hij wegens ouderdom 

(dan nog juist 89 jaar!) de leiding wenst over te geven aan een jongere, vitale en uiteraard 

gemotiveerde kracht!  Hij geeft echter de leiding pas over op zijn negentigste…aan onze huidige 

Voorzitter Gert DESSOY.  In 2007 wordt dan een ‘overgangsjaar’ naar het nieuwe bestuur 

gerealiseerd….om dan in 2008 grondig van start te gaan met het huidige bestuur en met stilaan 

vernieuwende media te werken.  Zo wordt in 2008 voor het eerst een Newsletter via mail verzonden 

(enkel aan de leden die een PC of gelijkaardige bezitten).  Uiteraard krijgen de niet PC-bezitters 

steeds een papieren versie thuis toegestuurd, met de volledige jaarkalender KVDV van het lopende 

jaar.  Gert heeft het Bestuur samengesteld als Voorzitter met een Penningmeester, Ann CASSIER, een 

Secretaris, Christiaan COLMAN en een zes- à zevental ‘gewone’ Bestuursleden.  Het betreft: 

Robrecht Van BAUWEL 
 

Didier HERMANS 
 

Harry van TRIER 
 

Peter VERDYCK 
 

Jan AWOUTERS 
 

Tom JOOSSENS 
 

Rita CLAES (Webmaster) 
 

  

In 2007 werd er door het overgangsbestuur ook besloten tot de creatie van een logo voor onze 

vereniging en unaniem is men dan het gebruik van de huidige logo, met hierop de verwijzing naar het 

jaartal van de stichting van de KVDV, gaan benutten vanaf 2008! 

Intussen werd er eveneens gestart met het creëren van een website, ziehier een link ervoor: 

http://www.kvdv.info/ 

 

◄ 

Voorzitter Gert Dessoy 

 

► 

Logo KVDV sedert ± 2007 

 

In 2012 overlijdt onze Erevoorzitter Albert Van Hoof en hij laat ons de volledige toenmalige 

bibliotheek na.  In datzelfde jaar werd gestart met de inventarisatie van deze KVDV-bibliotheek en 

uiteindelijk werd het volledig geïnventariseerd door het bestuurslid Jan AWOUTERS in 2013.  Deze 

Bib is ter beschikking voor de leden en de modaliteiten van het uitlenen van werken is nog in 

ontwerpfase, doch de duurdere of zeldzamere (out of print) exemplaren kunnen enkel ter plaatse in 

ons ‘clublokaal’ geraadpleegd worden, na contactname met iemand van het Bestuur. 

http://www.kvdv.info/


Onze doelstellingen 

 Het verspreiden van de belangstelling voor en kennis over bomen en heesters bij een ruim 
publiek van liefhebbers en professionals 

 Op een aangename en leerrijke maar niet-schoolse wijze ‘doorbomen’ met gelijkgestemden 
over alle houtgewassen 

 Het determineren (op naam brengen) van planten in tuinen en parken 
 Het ondersteunen, in stand houden, bewaren, van plantencollecties, waardevolle bomen en 

heesters 
 Adviseren van personen, bedrijven en openbare besturen bij de juiste plantenkeuze 
 Het verruimen van de plantenkennis bij personen die beroepsmatig veel met planten 

werken. 

Activiteiten 

 Voordrachten: tijdens de wintermaanden nodigen we sprekers uit die expert zijn in hun 
vakgebied.  De informatie wordt steeds op een heldere en duidelijke manier naar voren 
gebracht, bevattelijk voor iedere geïnteresseerde, met uiteraard de obligatoire vragenronde. 

 Uitstappen: we bezoeken arboreta, privécollecties , onderzoeksinstellingen,... meestal onder 
begeleiding van een ervaren gids 

Werkgroep Vordenstein 

Binnen de vereniging is een werkgroep opgestart die zich specifiek met advies betreffende 
aanplantingen en rondleidingen op het ANB domein van Vordenstein-Schoten gaat bezig houden. 
Deze werkgroep wordt geleid door Tom Joossens (Bestuurslid KVDV).  Wie deze werkgroep mee wil 
ondersteunen mag zich steeds via mail bij Tom melden. 

Locatie(s) 

Actueel bevindt er zich een clublokaal in het Provinciaal Groendomein Pulhof te Wijnegem, dankzij 

ons Bestuurslid Peter Verdyck waar ook onze Bib gevestigd is. 

Bibliografie 

Er zijn vanuit de vereniging enkele publicaties ontsproten van de hand van Frans Amelinckx: 

1. Sparrebomen, dennebomen en pijnbomen… zijn niet gelijk (Datum publicatie onbekend) 

2. Lexicon Dendrologicum (Uitgeverij De Sikkel, Antwerpen van 1955) 

3. Bomen in Steden en Dorpen (Biokosmos Reeksnummer 23 van 1957) 
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