
 

De Belgische Dendrologische Vereniging wil 
iedereen verenigen die houdt van bomen en 
struiken en die ze beter wil leren kennen en 
kweken.  
De Vereniging wil tevens de kennis en de kweek 
ervan uitbreiden naar een breder publiek.  
Ze wil ook bijdragen tot het behoud van de 
houtige gewassen zowel in hun natuurlijke 
omgeving als in botanische parken.  
 
Teneinde haar doelstellingen te bereiken, richt 
de Vereniging een aantal activiteiten in : 
 
Zie ook onze website: www.dendrologie.be  
 

 dendrologische uitstappen in het 
binnenland en een jaarlijkse studiereis 
naar het buitenland; 

 conferenties en studiedagen; 
 publiceren van dendrologische nota’s en 

studies in haar tijdschrift; 
 samenstellen en bijhouden van het 

Belgische bomen-patrimonium; 
 oogsten, uitwisselen en verdelen van 

zaden, stekken, enten of planten van 
zeldzame of weinig gekende soorten of 
variëteiten, tussen de leden en 
boomkwekers.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
De Vereniging bevordert de samenwerking 
onder de leden, bosbouwverenigingen, 
boomkwekers, landschapsarchitecten en de 
tuinbouw- en botanische verenigingen uit 
binnen- en buitenland.  
 
De Belgische Dendrologische Vereniging 
verwelkomt graag nieuwe leden.  
Het volstaat de hiernaast afgedrukte 
“TOETREDINGSAANVRAAG” ingevuld aan de 
secretaris terug te zenden en één van de 
volgende bijdragen te storten op het 
rekeningnummer 035-3868873-69 (IBAN : BE71 
0353 8688 7369 – BIC : GEBABEBB) van de 
Belgische Dendrologische Vereniging.  
 
 

BIJDRAGEN 
Gewone bijdrage 25 € 
Studentenbijdrage 10 € 
Gezinsbijdrage 40 € 
Erebijdrage 75 € 
Bijdrage voor het leven 750 € 
 

 

 

*   1 exemplaar van alle publicaties per gezin 
 

TOETREDINGSAANVRAAG TOT DE 
BELGISCHE DENDROLOGISCHE 

VERENIGING 
 
Ik, ondergetekende, wens lid te worden van de 
Belgische Dendrologische Vereniging. 
 
NAAM : …………………………………………….. 
VOORNA(A)M(EN) : ……………………………… 
STRAAT EN NR. : ..………………………………. 
POSTCODE : ……………………………………… 
PLAATS : ………………………………………….. 
TEL. en/of GSM : ………………………………..... 
E-MAIL: …………………………………………….. 
 
Ik wens de documentatie te ontvangen in het : 
○ Nederlands ○ Frans 
 
Ik ben eigenaar van een tuin : 
○ ja  ○ neen 
 
Ik ben bereid een  dendrologische uitstap in te 
richten in mijn streek : 
○ ja  ○ neen 
 
Ik stel vooral belang in volgende geslachten : 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
Handtekening : 

Ingevuld terug te sturen aan : 
Laura Wester – Secretariaat 

BELGISCHE DENDROLOGIE BELGE 
Grote Baan 63 

B – 3150 Haacht – Wespelaar 
Tel.: +32 (0)16 60 86 41 Fax: +32 (0)16 60 13 53 

E-mail: laura.wester@arboretumwespelaar.be 

Bij ontvangst van uw ingevuld formulier zal u 
uitgenodigd worden de bijdrage te storten om uw 

inschrijving af te ronden.  

 

De Dendrologie is de wetenschap van de kennis 
van de BOMEN (van het oud Grieks 
« dendron » : boom) en van alle houtige 
gewassen. 


