
 
Persuitnodiging 
Provincie Antwerpen 

 

80 jaar Koninklijke Vlaamse Dendrologische 
Vereniging 
zondag 19 november, feestelijke boomaanplant, 15 uur, Rivierenhof Deurne 

 

De Koninklijke Vlaamse Dendrologische Vereniging (KVDV) is opgericht op 22 mei 1937 in het 

Rivierenhof in Deurne. Daarmee is deze vereniging de oudste dendrologische vereniging van 

België. Dendrologen houden zich bezig met de bestudering van bomen en heesters. Het op 

naam brengen, het bekijken van bloem, blad, schors, groeiwijze... Van bij het ontstaan was de 

drijfveer het vergroten van de kennis, bij het publiek, over bomen en planten. 

 

De Koninklijke Vlaamse Dendrologische Vereniging heeft dus reeds van bij de oprichting een 

sterke band met Het provinciale domein Rivierenhof.  Sinds die tijd is de dendrologische 

vereniging regelmatig en op verschillende vlakken actief gebleven in het Rivierenhof. Ze 

organiseert wandelingen, brengt de bestaande collectie op naam en geeft regelmatig advies bij 

het beheer van de collecties of de keuze van boomsoorten voor een aanplanting of een nieuwe 

dreef. 

 

De laatste 10 jaar werden de botanische collecties van het Rivierenhof sterk uitgebreid en het 

beheer er van geprofessionaliseerd.  Naast de bestaande rozentuin werd het oude arboretum 

opgekuist en er werden een aantal nieuwe themaverzamelingen aangelegd (vb. Pinetum: 

verzameling naaldbomen, Keltische bomenhoroscoop: bomen uit de Keltische 

bomenkalender,  collectietuin van Albert De Raedt met Harde Gentse Azalea’s, Het Coryletum 

(een collectie met allemaal verschillende soorten hazelaars en andere notensoorten) enz.  Bij 

verschillende van deze thema’s werd de vereniging om advies gevraagd en dat zal in de 

toekomst niet anders zijn.  

 

Ter gelegenheid van haar 80-jarig bestaan plant de Koninklijke Vlaamse 

Dendrologische Vereniging dan ook terecht een boom aan in het Rivierenhof. Om de 

KVDV in de kijker te zetten planten we natuurlijk een speciale boom: de zwarte 

Tupeloboom, ook wel eens Nimfenboom genoemd.  De Latijnse naam van deze boom 

is Nyssa sylvatica en de soort komt oorspronkelijk uit Noord-Amerika.  Het is  één 

van de mooiste parkbomen door zijn schitterende herfstverkleuring, hij wordt hier 

tot 15 meter hoog.   

 

Gedeputeerde bevoegd voor Groendomeinen, Jan De Haes, zal hierbij aanwezig 

zijn.  De boomplanting wordt gevolgd door een kleine receptie. 

 

Info KVDV: http://www.kvdv.info/ 

http://www.kvdv.info/


   
De KVDV organiseert elk jaar een aantal boeiende uitstappen naar parken, private tuinen, 

gespecialiseerde plantenkwekers en arboreta.  Daarnaast zijn er ook voordrachten over 

verschillende thema’s die verband houden met bomen, struiken of plantenverzamelingen. 

PRAKTISCHE INFO PERSMOMENT 

Wanneer: 

zondag 19 november 2017, van 15 tot 16 uur 

 

Waar:  

Provinciaal groendomein Rivierenhof, Hoofdvunderlei 160, 2100 Antwerpen 

aan de Congohut gelegen aan de Parkweg / Hooftvunderlei, 

 

Programma: 

15 uur: Boomaanplant 

15.20 uur: Groepfoto 

15.30 uur: Receptie 

16 uur: Einde 

 

Beleidsverantwoordelijke: 

Jan De Haes, N-VA, gedeputeerde bevoegd voor Groendomeinen 

Perscontact: Thomas Van Herbruggen, communicatie Jan De Haes, M 0474 79 74 69, E 

thomas.vanhertbruggen@provincieantwerpen.be 

 

Perscontact: 

Peter Verdyck 

directeur Provinciale Groendomeinen Regio Antwerpen (PGRA) 

Bestuurslid KVDV, M 0479 98 43 72  T 03 360 52 01  

E peter.verdyck@provincieantwerpen.be 
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