
NDV Beleidsplan 2021-2026 
 
 

1. Inleiding 
Dendrologie is de leer van de houtige gewassen (bomen en heesters). De Nederlandse 
Dendrologische Vereniging (NDV) richt zich vooral op de houtige gewassen van de 
gematigde zone. Het gaat om soorten en om daaruit voortkomende selecties en 
cultuurvariëteiten, hun groeicondities en de bijdrage die ze kunnen leveren aan een 
duurzame en aantrekkelijke leefomgeving.. 
 
Dit Beleidsplan voor de NDV is gericht op de periode 2021-2026. 
Het beschrijft kort de uitgangssituatie anno 2021 (par. 2 t/m 6) en de ambities en 
beleidspunten voor de volgende 5 jaar (par. 7 en 8).  
De NDV viert in 2024 haar 100-jarig bestaan.   
 
Het plan is niet in beton gegoten; het beleid zal zich aan moeten kunnen passen aan 
tussentijds veranderende inzichten en omstandigheden.  
Het Beleidsplan wordt vastgesteld door de ledenvergadering van de NDV. Belangrijke 
tussentijdse koersveranderingen worden in de ledenvergadering teruggekoppeld.  
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

2. Waar komen wij vandaan en wat zijn onze doelstellingen 
De NDV werd opgericht in 1924 met het doel dendrologische kennis tussen vakmensen te 
delen en te vergroten. In de loop van de tijd zijn ook steeds meer liefhebbers lid geworden. 
Vakmensen zijn overigens vaak ook liefhebber. Binnen de NDV gaat dat goed samen.    
In de statuten van de Vereniging staan als doelstellingen: 

 Het bevorderen van de dendrologie, 
 Het bevorderen  van de juistheid en eenvormigheid van benamingen van houtige 

gewassen, 
 Het verlenen van medewerking bij op naam brengen van houtige gewassen, 
 Het stimuleren van het onderwijs in de dendrologie. 

De NDV wil functioneren als een kennisplatform en inspiratiebron voor de vakwereld en voor 
liefhebbers. Onderlinge uitwisseling van kennis is belangrijk. 
De NDV hecht aan de instandhouding van collecties en dendrologisch onderzoek.  
De NDV heeft criteria ontwikkeld voor het kwalificeren van ‘NDV-waardige arboreta’.   

3. NDV leden  
De NDV telt ca. 700 leden. Daarvan zijn 120 bedrijfslidmaatschappen. 
Ca. 300 leden zijn actief als organisator van of deelnemer aan excursies, leergangen, 
scholing, en bij het schrijven van artikelen voor een van onze bladen.  

4.  Doelgroepen 
De NDV richt zich op 

 Hoveniers  
 Boomverzorgers 
 Kwekers  
 Tuin- en landschapsontwerpers en andere ontwerpers van buitenruimte  
 Beheerders van openbaar groen, begraafplaatsen e.d.  
 Beheerders en vrijwilligers van botanische tuinen en particuliere arboreta 
 Docenten en leerlingen van groen-opleidingen  
 Geïnteresseerde liefhebbers van houtige gewassen 

5. Activiteiten 
De NDV organiseert cursussen, studiedagen, excursies en ‘leergangen’, en geeft elk 
kwartaal samen met de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen (KVBC) een 



verenigingsblad uit, Arbor Vitae. Eens per jaar komt een jaarboek uit, Dendroflora, waarin 
onder andere keuringsrapporten en ontwikkelingen in het sortiment worden gepubliceerd. 
Ook dat is een gezamenlijke uitgave van NDV en KVBC. Op de website van de NDV staan 
het jaarprogramma en dendrologische wetenswaardigheden, en links naar andere 
organisaties.  
 6.  Financiën 
De NDV heeft een jaaromzet van ca. € 50.000 en had de afgelopen jaren een sluitende 
begroting. De belangrijkste inkomsten komen uit contributies.   
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

7. De NDV, verwonderd en nieuwsgierig  
De NDV wil leden en andere organisaties aanzetten tot initiatieven en projecten die leiden tot 
het gebruik van divers sortiment, met positief effect op klimaat, milieuomstandigheden en 
ecologie.    
De NDV zoekt daarbij samenwerking met andere organisaties en met kennisinstellingen in 
binnen- en buitenland. Daarbij gaat het niet alleen over onderzoek naar sortiment en 
toepassingen, maar ook over de betekenis van het sortiment voor biodiversiteit, 
klimaatverandering, ecosysteemdiensten e.d. De NDV stimuleert haar leden om hun 
bevindingen en inzichten te delen binnen de NDV. 
Met haar activiteiten en kennis wil de NDV mensen met interesse in ‘groen’ aantrekken en 
binden, en mogelijkheden bieden tot het uitwisselen en ontwikkelen van kennis. 
Nieuwsgierigheid, verwondering en liefde voor het vak zijn bronnen van inspiratie en energie.  
De NDV wil een goed functionerende organisatie zijn waarin leden zich prettig voelen en 
actief willen zijn, en die aantrekkelijk is voor nieuwe leden.  
 
 

8. Beleidspunten 2021 – 2026 
8.1. Inspelen op actualiteit 

Klimaatverandering, biodiversiteit en bodemkwaliteit zijn actuele thema’s voor de NDV. Een 
aantal leden van de NDV is daar actief mee bezig. De NDV wil laten zien welke 
mogelijkheden (en onmogelijkheden) het sortiment en de leefomgeving daarbij bieden. Het 
gaat om praktische kennis over het aanpassingsvermogen van bomen en heesters, inclusief 
nieuw sortiment. Deze aspecten krijgen aandacht in de diverse activiteiten van de NDV. De 
NDV stimuleert onderzoek hierover en publiceert resultaten. 

8.2. Cursussen en leergangen 
De NDV wil verarming van het beplantingssortiment tegengaan. Afnemende sortiments-
kennis, een bron van zorg, gaat ten koste van de kwaliteit en effectiviteit van beplantingen. 
De NDV wil gekwalificeerde cursussen en ‘leergangen’ aanbieden voor professionals en 
liefhebbers. Deelnemers ontvangen na afloop van een cursus een certificaat.  
Het aanbod van cursussen zal worden uitgebreid om, behalve aan sortimentskennis van 
bomen en struiken, aandacht te geven aan droogte, hittestress, betekenis voor insecten, etc. 
De NDV kan met themabijeenkomsten cursisten een vervolg bieden dat ook voor andere 
NDV-leden interessant is.  
Docenten met de nodige praktijkervaring zijn schaars, en hun gemiddelde leeftijd stijgt. De 
NDV wil een docentenpool aanleggen en nieuwe docenten werven en opleiden.  
De kosten voor cursussen worden gedragen door de deelnemers. Voor ontwikkeling van 
nieuwe ‘onderwijsproducten’ wordt verenigingsbudget uitgetrokken.  
De NDV wil in samenwerking met haar leden een diversiteitskwalificatie geven aan 
gemeenten die zich op dit punt onderscheiden.   

8.3. Onderzoek 
De NDV wil leden en andere organisaties aanzetten tot initiatieven en projecten die leiden tot 
het gebruik van divers sortiment, met positief effect op klimaat, milieuomstandigheden en 



ecologie. De NDV stimuleert en ondersteunt onderzoeksprojecten op dat terrein. De NDV wil 
daarbij de kennis van haar leden mobiliseren.    
In dat kader zal het Dendrologisch Fonds 'Theo Janson' worden ingezet.   
Het is een mogelijkheid om leden te betrekken bij gezamenlijk sortimentsonderzoek, 
bijvoorbeeld bij een beplantingsproef, of bij waarnemingen. Dat vraagt een goede regie.  

8.4. Inzet sortimentskennis 
Arboreta en plantencollecties zijn onmisbaar om het sortiment in de praktijk te kunnen zien 
en te beproeven. De NDV gaat door met het kwalificeren, promoten en ondersteunen van 
collecties en arboreta. De NDV besteedt in haar pr, publicaties en excursies aandacht aan 
arboreta en collecties.   
Het is een specialiteit van de NDV om houtige gewassen te inventariseren en op naam te 
brengen. Voor zover adviesbureaus dat niet doen wil de NDV daarmee arboreta, 
collectiehouders, gemeenten, provinciale Landschappen en andere terreinbeheerders, en 
organisaties als de Bomenstichting, Natuurmonumenten en de Nederlandse Tuinenstichting 
ondersteunen. Ook ervaring van NDV-ers met toepassingsmogelijkheden kan daarbij worden 
ingezet.      

8.5. Betrokken leden 
De NDV streeft naar verjonging en verbreding van haar ledenbestand.  
De leden hebben met elkaar binnen de NDV veel dendrologische kennis en ervaring . Het 
bestuur wil leden stimuleren om hun specifieke kennis en ervaring te delen en in te zetten 
binnen de vereniging, voor zover ze dat niet al doen. Dat is maatwerk en vraagt persoonlijke 
aandacht van de kant van het bestuur. Het is belangrijk dat leden voldoende gelegenheid 
wordt geboden om elkaar te leren kennen en netwerken te vormen.  
Cursussen zijn voor de deelnemers vaak de eerste kennismaking met de NDV. Een cursus 
biedt een basis voor kennisontwikkeling in de praktijk en kennisuitwisseling binnen de NDV. 
De NDV wil met haar programma voor nieuwe leden een vervolg bieden op de cursussen.  
Om hun behoeftes en verwachtingen te leren kennen en om ze bekend te maken met de 
NDV krijgen nieuwe leden een introductie. Naar behoefte is die korter of langer, summier of 
uitgebreider.  
Bedrijfslidmaatschappen zijn belangrijk voor professionals. Veel cursisten nemen deel via 
bedrijfslidmaatschappen. Het is belangrijk dat zij ook persoonlijk betrokken raken bij de NDV 
en uitgedaagd worden om daarin actief te blijven.    
Het kan voor leden prettig zijn als ze kennismaken met NDV-leden uit hun regio. De NDV 
stimuleert regionale activiteiten van NDV-groepjes. Door die groepen kan ook gemakkelijker 
worden ingespeeld op mogelijkheden om verbinding te leggen met verwante organisaties die 
lokaal of regionaal actief zijn, zoals IVN, KNNV en Groei&Bloei, bijvoorbeeld voor een lezing, 
een leergang, een cursus.  

8.6. KVBC 
De samenwerking tussen NDV en KVBC wordt voortgezet. De publicatie van Arbor Vitae en 
Dendroflora is op die leest geschoeid. KVBC en NDV hebben een verschillende achtergrond 
en uiteenlopende belangen, maar er is voldoende overlap voor gezamenlijke activiteiten. 
NDV-ers zitten in het bestuur van Nederlandse Planten Collecties, een initiatief van de 
KVBC, en NDV-ers zijn lid van keuringscommissies van de KVBC.  
De NDV vraagt de KVBC houtige gewassen (met name bomen) en hun 
toepassingsmogelijkheden op de agenda voor sortimentsonderzoek en keuringen te zetten.    

- Andere partners 
De NDV onderhoudt contact met andere dendrologische verenigingen in binnen- en 
buitenland. De NDV plaatst de contactgegevens op haar website.  
Om haar doelstellingen te realiseren, inspelend op de actualiteit, werkt de NDV op 
projectbasis steeds meer samen met andere partners, van natuur-, groen- en 
beroepsorganisaties tot wetenschappers in binnen- en buitenland.  

8.7. Arbor Vitae en Dendroflora  
Arbor Vitae en Dendroflora blijven ankerpunten voor de NDV (en de KVBC). De NDV blijft 
daaraan een belangrijk deel van haar budget besteden.  



In Arbor Vitae verschenen artikelen staan op de website van de NDV. De NDV wil daar een 
inhoudsopgave en zoekfunctie aan toevoegen. Van Dendroflora staan inhoudsopgave en 
samenvattingen op www.dendroflora.nl  
De NDV stimuleert nieuwe aanwas en verjonging van de redacties.  
De NDV gaat voor haar publicaties nauwer samenwerken en meer koppelingen maken met 
organisaties in binnen- en buitenland. Daarmee worden Arbor Vitae en Dendroflora 
interessant voor een breder publiek. Op die manier kunnen deze publicaties ook 
aantrekkelijk worden voor nieuwe adverteerders.  
De NDV wil omgekeerd ook meer artikelen aanleveren voor publicatie in media van  
organisaties die aansluiten bij de NDV-doelstellingen of die publiek bereiken dat mogelijk 
geïnteresseerd is in de NDV.  
De NDV stimuleert leden om hun kennis en ervaring te delen in publicaties. Dat kunnen ook 
blogs, vlogs of losse filmpjes zijn voor de website of sociale media. Vaak korte3, 
oppervlakkige berichten op sociale media moeten koppelingen geven naar 
achtergrondinformatie. Zo nodig kan de NDV daarbij redactionele of technische 
ondersteuning leveren.   

8.8. Bibliotheek en archief 
De NDV beschikt over een uitgebreide collectie boeken en publicaties. Een actuele 
catalogus staat op de NDV-website. Bibliotheek en NDV-archief zijn ondergebracht bij 
Trompenburg Tuinen & Arboretum in Rotterdam. Door omstandigheden moeten bibliotheek 
en archief daar op termijn weg. Er wordt gezocht naar een andere geschikte locatie.  

8.9. PR en communicatie 
De NDV wil de communicatie via haar website en sociale media uitbreiden en onderling 
beter koppelen. Daarmee wil de NDV interactief een breder (ook jonger) publiek bereiken, 
uitwisseling van kennis en ideeën bevorderen en de functie van de website versterken. Het is 
belangrijk dat NDV-leden daar actief in zijn.  
Voor actuele items waarmee de NDV in het nieuws komt is de voorzitter aanspreekpunt en 
woordvoerder. 
Het 100 jarig bestaan van de NDV in 2024 is een belangrijk moment om intern en extern te 
vieren en te laten zien wat de NDV gedaan heeft en doet, en het moet energie opleveren 
voor de verdere ontwikkeling van de vereniging. Een werkgroep is bezig met de 
voorbereiding van het jubileum. 
Omdat zij op het gebied van haar doelstelling een vooraanstaande plaats inneemt in de 
Nederlandse samenleving wil de NDV bij gelegenheid van haar 100-jarig bestaan het 
predicaat ‘Koninklijk’ aanvragen.  

8.10. Privacyregels 
De NDV voldoet aan de regels van Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).  
Daarvoor zijn passende technische en organisatorische maatregelen genomen. Jaarlijks 
checkt het bestuur of aanvullende technische of organisatorische maatregelen nodig zijn. Zo 
nodig vinden tussentijdse aanpassingen plaats.  

8.11. Financiën 
De NDV gaat uit van handhaving van het huidige ledenaantal en het huidige contributie-
niveau. Verjonging en verbreding van het ledenbestand is belangrijker dan groei.  
De kosten van Arbor Vitae en Dendroflora nemen een groot deel van het NDV-budget in 
beslag. Omdat de NDV hoge kwaliteitseisen stelt lopen de kosten op. Het is uitdrukkelijk de 
bedoeling die kosten op het huidige niveau te houden. Eventuele kostenstijging moet worden 
gecompenseerd door extra inkomsten, bijvoorbeeld uit advertenties.    
De ontwikkeling van eventuele nieuwe cursussen, leergangen e.d. zal uit verenigings-
middelen worden betaald. De financiële reserve dient verder voor het 100-jarig jubileum. 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Vastgesteld in de NDV ledenvergadering van maart 2021 


