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“Overwegende dat het voortbestaan in kwalitatieve en in kwantitatieve zin 

van Park Merwestein, erfgoed van de Dordtse burgerij, hen (de oprichters 

van de Stichting) en met hen vele Dordtse burgers, met aanhoudende 

bezorgdheid vervult, hebben comparanten besloten ter bescherming van dit 

park een stichting op te richten.”    

 
 

Citaat uit de preambule van de akte van oprichting van de Stichting Park 

Merwestein, de dato 11 maart 1997. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het bestuur van de Stichting Park Merwestein wordt gevormd door: 

Peter L.J. Bos, voorzitter                          T: 06 - 1297 8551 

Hans Varkevisser, secretaris                    T: 06 - 5381 2511 

Marna Spoon, penningmeester, donateursadministratie  T: 078 - 613 55 72 

Feike Waalboer, nieuwe media  T: 06 – 2802 2907 

 

E: stichtingparkmerwestein@gmail.com  

W: www.parkmerwestein.nl 

 

mailto:stichtingparkmerwestein@gmail.com
http://www.parkmerwestein.nl/


Aan de donateurs van  

de Stichting Park Merwestein                                                                    

 

 

Geachte donateurs, 

 

Dank voor uw steun! 

Zoals gebruikelijk ontvangt u van de Stichting Park Merwestein de jaarlijkse 

nieuwsbrief. Ook het afgelopen jaar heeft de Stichting zich dankzij uw hulp 

en donaties weer kunnen inspannen voor het behoud van ons unieke 

stadspark Park Merwestein. Wij staan ook voor het geregeld en degelijk 

onderhoud van het park en het bomenbestand, en voor de goede zorg voor 

de in het park verblijvende dieren.  

Wij zijn zoals altijd enorm blij met uw steun en hopen van harte dat u uw 

donatie wilt voortzetten. Zo kunnen wij met elkaar ons mooie park helpen 

beschermen en promoten. 

 

Bomen weg 

Ook in 2014 is er weer veel gebeurd. Misschien wel het meest opvallende is 

het verlies van een aantal bomen. Wij hadden bij de gemeente meerdere 

malen verzocht, een aantal onveilige bomen uit Park Merwestein te 

verwijderen. De gemeente was het met ons eens en heeft in februari een 

vijftal bomen gekapt. Later in het jaar bleek ook de grote Canadese Populier 

(nummer 124 uit de bomenroute) midden in de hertenweide, onveilig te zijn 

en werd besloten tot een noodkap. Een prachtige 60 jaar oude boom moest 

helaas worden verwijderd, maar er was geen alternatief. De populier was te 

zwak en bleek niet meer in staat de zwaarte van zijn eigen takken te kunnen 

dragen (‘summer drop’). Nadat er meerdere keren grote delen van de boom 

plotseling waren afgebroken en het hekwerk moest worden gerepareerd was 

er geen weg meer terug. Erg jammer, maar wij stonden volledig achter het 

besluit van de gemeente. De stronk blijft staan; een leuke klauterplaats voor 

de herten. 



 
 

 

De Rode Beuk 

 

 

 



Ook een andere boom moest tot onze grote spijt worden gekapt. De 180 

jaar oude monumentale Rode Beuk, vlakbij de hoofdingang, was al enige 

tijd ziek en moest zich op 20 januari gewonnen geven. Wij hebben toen het 

initiatief genomen om de beuk na de kap ‘bij elkaar te houden’, in 

samenwerking met de bevriende houtkunstenaar Jos Bregman. Op 1 juni 

organiseerden wij de Dag van de Rode Beuk, waar iedereen op de plek waar 

de beuk had gestaan het door hem of haar bestelde en bewerkte hout in 

ontvangst kon nemen. Het was een geweldig succes, mede omdat een deel 

van de opbrengst mocht worden geschonken aan de Stichting en omdat er 

in de slipstream veel publiciteit voor het Park was. Onze dank gaat ook uit 

naar de gemeente, die de Rode Beuk aan de Stichting schonk. Inmiddels 

staat er vlakbij de plaats waar de beuk heeft gestaan een nieuw boompje. 

Voor de geïnteresseerden: er zijn nog stukken beuk opgeslagen. Wie alsnog 

iets moois wil laten maken kan daarover contact opnemen met 

houtkunstenaar Jos Bregman: www.natureaccess.nl. 

 

Parkschouw 

Op 14 mei vond de jaarlijkse Parkschouw plaats, waarbij wij voor de 

belangstellenden ook een verfrissing serveerden. Wij hadden er bij de 

gemeente op aangedrongen de schouw, in weerwil van bezuinigingen, te 

blijven uitvoeren. Voor de Stichting is de schouw immers hét moment om 

samen met bewoners aandacht voor het dagelijks onderhoud van Park  

Merwestein te vragen. Wij hebben het op prijs gesteld dat wethouder 

Reynvaan bij de schouw aanwezig was, een bewijs dat de gemeente belang  

hecht aan de schouw en aan de opvattingen van de bewoners. Het verslag 

van de schouw opgesteld door de gemeente volgt hieronder. De gemeente 

zal ons nog op de hoogte stellen van de afhandeling van de actiepunten. 

 

 

 

 

 

http://www.natureaccess.nl/


VERSLAG SCHOUWRONDE PARK MERWESTEIN 

 
Datum:       Woensdag 14 mei 2014 van 19.00 tot 21.00 
 
Aanwezig:  Van de stichting park Merwestein M. Spoon en H. 

Varkevisser  
                   Van het nationaal landschapkundig museum de heer 

Visser 

                   Verder waren er ongeveer 15 bewoners en leden van 
de stichting aanwezig. 

                   Van gemeente Dordrecht waren aanwezig wethouder  
                   R. Reynvaan, A. van Tilborg en F. de Jong (verslag) 

 
Afwezig:     R. Prince van de bomenstichting en P. Bos (voorzitter)  
                   van de stichting park Merwestein 

 

 Schouwmeldingen/opmerkingen Actie Datum 
Afhandeling 

1 Nico vertelt wat over de herten. Half Juni 

worden de eerste jonge hertjes verwacht. 

Dit zullen er naar verwachting 8 zijn. In de 
dierenwei staan brandnetels. Deze 
brandnetels zijn belangrijk om de jonge 
herten een schuilplaats te geven. Er is een 
koppel van 15 hindes en een bok wat in 
stand wordt gehouden door oude hindes 
te vervangen door jonge hindes. De jonge 

bokjes die worden geboren worden samen 
met de oude hindes opgehaald door een 
bedrijf. De bok wordt om de 2 jaar 

vervangen door een nieuwe bok om inteelt 
te voorkomen. 

 

  

2 Verzoek van de bewoners van de 

Hallincqlaan 9 om de Laurier achter de 
woning in het bos van Staring te snoeien. 
Het is de bedoeling om de hoogte uit de 
beplanting te halen. De bewoners voelen 
zich nu niet veilig. Het snoeiwerk wordt 
opgenomen met Nico Duijndam om dit op 
korte termijn te doen. 

Frank  



 

3 Achter de speelplaats is een Beuk 
verwijderd. Hierdoor komt de Beuk die is 
blijven staan in de volle zon waardoor er 
verbranding op de bast kan op treden. 
Daarom is de boom ingewikkeld met Jute 
om dit te voorkomen. Op deze manier kan 

de boom wennen aan de zon. In de 

toekomst zal de jute vanzelf verdwijnen. 

 

  

4 De heer Visser vertelt hoe het komt dat er 
heuvels in het park liggen. Hieronder 
zitten bunkers waar later grond overheen 
is gegaan. 

 

  

5 Adriaan van Tilborg van Stadsbeheer 

vertelt wat over de Noordhoveweg. Deze 
weg wordt aangepast. De parkeervakken 
worden aangeduid met een belijning. 

Verder wordt de rijrichting veranderd. Nu 
is de rijrichting vanaf de Oranjelaan naar 
de Groenedijk en dit zal worden 
omgedraaid. De kruising 

Noordhoveweg/Groenedijk wordt 
verhoogd om te voorkomen dat hier auto’s 
parkeren en om een 
voetgangersvriendelijke oversteek te 
creëren. 

 

  

6 Er wordt gevraagd waarom de 

waterkwaliteit zo slecht is in de sloot in 
het bos van Staring en de sloot aan de 
kant van de Groenedijk. Er groeien geen 
waterplanten en de sloten liggen vol met 
blad. Wat zijn de afspraken over deze 
sloten hoe diep moeten ze zijn? Dit wordt 
nagevraagd aan beheer 

  

7 Marna Spoon van de Stichting vertelt wat 
over de tegels die bij de bomen liggen. De 
stichting heeft een bomenlijst met een 

Marna  



plattegrond gemaakt waar alle bomen op 
staan waar een tegel bij ligt. Deze bomen 

zijn in het verleden aangeduid als 
bijzondere of zeldzame boom. De vraag 
van de Stichting is om samen met de 
gemeente een app te maken waar deze 
bomen op staan. Er wordt voorgeteld om 
de informatie aan de app bomenspotter te 

koppelen. 
De Stichting neemt hiervoor het initiatief 

 

8 Vlakbij de fontein staat een Taxodium. 
Vroeger stonden er twee, maar die 
verdrukten elkaar. Nu de ene boom weg is 
kan de overgebleven boom uitgroeien tot 
een volwassen boom. 

 

  

9 Er wordt door de Stichting gevraagd of het 
bordje van het 125 jarig bestaan gedraaid 

kan worden. Als je vanaf de Vrieseweg 
kijkt dan staat 125 jaar in spiegelbeeld. Er 
wordt aan Nico gevraagd om hier naar te 
kijken of dat mogelijk is. 

 

Frank  

10 Frank geeft aan dat er geen violen meer 

aangeplant worden in de cirkel bij het 
bord 125 jaar. Het beheer hiervan is te 
intensief en de kosten zijn te hoog om het 
te beheren. Het vak wordt op korte 
termijn schoongemaakt en aangeplant 

met vaste planten die de bodem bedekken 

en vanaf het voorjaar tot de herfst 
bloeien. 

 

Frank  

11 Er wordt gevraagd wat de rol van Toezicht 
is in het park. Toezicht komt dagelijks in 
de parken om controles te doen. Mochten 
er zich excessen voordoen dan wordt dit 
doorgegeven, zodat hier gerichte acties op 

uitgevoerd kunnen worden. 

Frank  



 

12 Nico geeft aan dat door het 
beveiligingsbedrijf Seris het park niet 

altijd naar behoren wordt afgesloten. In 
het contract staat dat er met 2 man door 
het park moet worden gelopen. Deze 
mensen moeten er voor zorgen dat 
iedereen het park verlaat als het 

afgesloten wordt. Adriaan geeft aan dat er 

weer een gesprek met Seris moet 
plaatsvinden. 

Frank  

13 Bij de dierenwei is een plantvak wat er 
rommelig uit ziet. Er wordt voorgesteld 
om de beplanting te rooien en daarna in te 
zaaien met gras. De Stichting stemt 

hiermee in. Er wordt afgesproken om dit 
zo snel mogelijk uit te voeren. 

 

Frank  

14 In de bocht bij de dierenwei groeit de 

hedera in de beplanting. Het verzoek is 
om de hedera te verwijderen die in de 
beplanting en de bomen groeit. Frank zal 
aan Nico vragen om dit te verwijderen. 

 

Frank  

 

Herten 

Inmiddels zijn wij al weer een paar maanden verder en is er het een en 

ander gebeurd. Er zijn in juni 10 jonge hertjes geboren, waaronder, en dat 

is heel uniek, een tweeling! De bok is inmiddels vervangen door een ander 

exemplaar, om inteelt te voorkomen. Ook zijn er 5 jonge bokjes, 3 jonge 

hindes en 2 donkere oude hindes afgevangen. De roedel is nu weer jong en 

vitaal. 

 

Toezicht en handhaving 

Een blijvend punt van aandacht is het toezicht op Park Merwestein en het 

openen en sluiten van de hekken. De Stichting heeft hierover regelmatig 

contact met de gemeente. Wij krijgen de laatste tijd steeds meer klachten 



van donateurs en omwonenden over het feit dat er zoveel mensen zijn die 

zich niet aan de regels in het park houden. Er wordt steeds meer gefietst, 

meer rommel weggeslingerd, honden worden niet aan de lijn gehouden en 

hondenpoep wordt steeds vaker niet opgeruimd. Wij vinden dan ook dat de 

gemeente het toezicht en handhavingsbeleid moet aanscherpen. Wij hebben 

de gemeente gevraagd daarover met ons in gesprek te gaan, en de 

gemeente heeft dat toegezegd. Het zou ook goed zijn als de Stichting 

samen met de gemeente kan laten zien wat de gemeente aan toezicht en 

handhaving doet.  

Wij komen hier zeker op terug; het is voor de Stichting een essentieel punt. 

Dit alles doet overigens niets af aan onze opvatting dat de gemeente oor 

heeft voor onze wensen en opmerkingen en steeds bereid is in te gaan op 

onze verzoeken. Ook zijn we in het algemeen blij met het onderhoud aan 

het park, nog recentelijk werden enkele beschoeiingen vervangen, maar wij 

blijven aandacht vragen voor het nakomen van de A-status van onderhoud.  

 

Rondleidingen tijdens de Open Monumentendagen 

Ter gelegenheid van de Open Monumentendagen 2014 zijn ook in Park 

Merwestein door ons weer enkele rondleidingen gegeven. Zaterdag 13 

september was er een rondleiding voor belangstellenden. Hiervoor hoefde 

niet gereserveerd te worden. Vrijdag 12 september was er een besloten 

rondleiding voor groep 7/8 van Openbare Basisschool Dubbeldam. In de 

rondleidingen werd voornamelijk ingegaan op de ontstaansgeschiedenis van 

het park en de directe omgeving en verdere belangrijke gebeurtenissen, 

zoals het bombardement in 1944. Uiteraard werd er ook wat verteld over de 

bijzondere variatie aan flora en fauna in Park Merwestein.  

 

Nieuw bestuurslid 

De rondleiding werd dit jaar gegeven door Feike Waalboer. Feike is ons 

nieuwe bestuurslid, met de portefeuille ‘nieuwe media’. Wij heten hem van 

harte welkom! Daarmee bestaat het bestuur uit vier personen. Feike is 

samen met Nico Duyndam bezig met het vernieuwen van onze website, die 



wij officieel op 4 januari 2015 zullen lanceren. Ook heeft Feike samen met 

Nico de bomenroute opnieuw in kaart gebracht. Deze digitale bomenroute 

zal op de nieuwe website worden geplaatst. Het ligt in ons voornemen om 

de bomenroute ook voor rondleidingen en wandelingen digitaal beschikbaar 

te maken, en we zoeken daarvoor nog sponsoring. Ook verkennen wij de 

mogelijkheid van subsidies. Feike stelt zich graag aan u voor: 

 

“Al sinds mijn vroege jeugd kom ik zeer regelmatig in het park. 

Met opa en oma samen de herten en eendjes voeren, spelen in 

de speeltuin. In mijn basisschooltijd werd het de ideale 

speelplek met kinderen uit de buurt. Nu zo’n dertig jaar later 

woon ik al weer enkele jaren in hetzelfde huis in het Oranjepark, 

dat ik gekocht heb van mijn ouders. En met een dochter van 

twee heb ik meer dan reden genoeg, om zo veel mogelijk van 

het park te genieten. Het is dan ook een grote eer, om me als 

bestuurslid in te kunnen zetten voor het voortbestaan, het 

beheer en de bekendheid van het park. Hopelijk kan de nieuwe 

website daar een belangrijke rol in spelen.”  

 

Op naar 2015 

Volgend jaar is weer een lustrumjaar; daar willen we zonder meer aandacht 

aan besteden. Maar er gebeurt meer in 2015. Koningsdag op 27 april wordt 

in Dordrecht georganiseerd en de vijfjaarlijkse bevrijdingsviering op 5 mei  

komt er aan. Genoeg reden voor de Stichting om na te denken over rol die 

Park Merwestein daarin kan spelen.  

 

Lancering vernieuwde website/Nieuwjaarsborrel met live muziek 

Op zondag 4 januari 2015 lanceren wij de vernieuwde website en daarom 

willen wij ter gelegenheid daarvan onze donateurs op het Werfje 

verwelkomen met een hapje en een drankje van 16.00 – 18.00 uur, 

muzikaal opgeluisterd door een jazztrio. Twee jaar geleden hebben wij dat 

ook gedaan, en dat is goed bevallen. Wij willen er geen gewoonte van 



maken, maar vanwege de website en het lustrumjaar lijkt het ons gepast dit 

te organiseren.  

De uitnodiging geldt voor alle donateurs, en voor hen, die donateur willen 

worden. Maak dus uw buren enthousiast voor de Stichting Park Merwestein 

en neem hen mee naar de Nieuwjaarsborrel! 

Wij horen graag van u of u hierbij aanwezig zult zijn, en met hoeveel 

personen. Natuurlijk zijn ook uw kinderen welkom.  

 

S.v.p. aanmelden vóór 27 december 2014 

via email:  stichtingparkmerwestein@gmail.com 

of door middel van het ingesloten aanmeldingsstrookje.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Het bestuur van de Stichting Park Merwestein, 

 

Peter L.J. Bos 

Hans Varkevisser 

Marna Spoon 

Feike Waalboer 

 

 

 

Dordrecht, december 2014 

 

 

 

Mocht u uw mailadres nog niet hebben doorgegeven, of heeft u een 

ander mailadres gekregen, dan verzoeken wij u hierbij vriendelijk 

dit door te geven aan stichtingparkmerwestein@gmail.com.  

Met uw gegevens wordt zorgvuldig omgegaan, zij worden niet aan derden 

doorgegeven. 
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