
 
 

 

 
 

  
 

 

 

 
 
 
 

N I E U W S B R I E F  nr. 17 
 

december 2012 

 
 
 
 
 
 

Postadres: Groenedijk 76, 3311 DC Dordrecht 

 
 
 
 
 
 
 
 

“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 

 

E: stichtingparkmerwestein@gmail.com  

W: www.parkmerwestein.nl 

 
 

 
  
 

 

 
 

 

Geachte Donateurs, 

 

Zoals u van de Stichting Park Merwestein gewend bent ontvangt u de jaarlijkse Nieuwsbrief, tegelijk met de 

kalender voor het Parkjaar 2013. Wij hebben gekozen voor het thema: ‘Dieren van Park Merwestein’ (wist u al 

dat er sinds kort ook Toulouseganzen in het Park zijn?). 

Wij hopen dat u van de mooie foto’s geniet en danken u hartelijk voor uw bijdrage het afgelopen jaar. Met uw 

steun kan de Stichting Park Merwestein het Park helpen verfraaien en kan zij blijvend aandacht vragen voor het 

behoud van dit unieke stadspark met zijn gevarieerde bomenbestand.  

Het Stichtingsbestuur blijft aandringen en toezien op het geregelde en degelijke onderhoud van het 

bomenbestand en de goede zorg voor de in het Park verblijvende dieren. Blijft u ons alstublieft steunen en 

attendeer ook anderen op onze doelstellingen.  

 

 
Uitnodiging Nieuwjaarsborrel met Levende Muziek! 

Het bestuur van de Stichting Park Merwestein nodigt u hierbij uit voor een Nieuwjaarstoast op 6 januari 2013 

van 16.00 – 18.00 uur. Locatie: het Werfje in het Park bij ingang Berckepad. Wij willen graag, muzikaal 

begeleid door het jazzensemble van Jaap Schallenberg, met u toasten op een nieuw Parkjaar. 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. 

 

S.v.p. aanmelden vóór 1 januari 2013 

via email:  stichtingparkmerwestein@gmail.com 

of door middel van het ingesloten aanmeldingsstrookje.  
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Actuele lijst van mutaties in het bomenbestand 

Ingesloten vind u naast de acceptgiro voor uw donatie ook een actuele lijst van mutaties in het bomenbestand van 

de Bomenlijst. Deze lijst kunt u achterin uw Bomenlijst leggen. 

 

 

In memoriam Jan van Zurk 

 

 

 
 

 

Op 5 augustus 2012 overleed Jan van Zurk, voorzitter van de Stichting Park Merwestein. 

Jan stond aan de wieg bij de oprichting van de Stichting in 1997. Oprichting van een nieuwe stichting was hard 

nodig. Weliswaar bestond toen al het Comité Behoud Park Merwestein, waarin Jan actief was, maar slecht 

onderhoud, totale verwaarlozing en verloedering van het Park in de 90-er jaren brachten veel Dordtenaren in 

het geweer. Protesten waren te horen en vaak felle ingezonden brieven kwamen in de krant. Er vonden 

tumultueuze hoorzittingen plaats in het Stadskantoor. Het was zelfs zo hectisch dat Jan aan het slot van zo’n 

vurig debat de toenmalige wethouder Velthuizen toeriep: dan zien wij elkaar wel voor de rechter! Maar zo’n 

uitspraak had helemaal geen waarde, want het Comité had geen enkele rechtspositie. Als men iets wilde 

bereiken, dan was dat alleen mogelijk als rechtspersoon, en zo werd in 1997 de Stichting Park Merwestein 

opgericht. 

 

Jan was het gezicht van de Stichting Park Merwestein en had de gave om zijn mening, die hij niet onder stoelen 

of tafels stak, op zo’n wijze kenbaar te maken dat niemand zich beledigd of gekrenkt hoefde te voelen. Hij kon 

uitstekend met mensen omgaan door zijn joviale en recht-door-zee manier van doen.  

Hij had een natuurlijk overwicht. Of hij nu een wethouder of ambtenaar aansprak op een voor het Park nadelige 

regelgeving, of parkbezoekers die zich niet aan de regels hielden, hij deed dat altijd op positieve wijze. Altijd 

kwam hij op voor de bescherming van Park Merwestein. Hij was in staat om in een hoog opgelopen discussie 

door zijn manier van optreden de gemoederen weer tot bedaren te brengen. 

 

Jan was ongelooflijk actief voor de Stichting. Hij kende iedereen en iedereen kende Jan. Als er iets 

georganiseerd moest worden, dan wist hij altijd wel mensen te mobiliseren die hem daarbij konden helpen. 

Want zelf stak hij ook behoorlijk de handen uit de mouwen. Tijdens de organisatie van de ‘Dag van het Park’ 

was hij voor dag en dauw al onvermoeibaar bezig met het opbouwen van tientallen kraampjes, en vanaf 7 uur 

’s morgens was hij telefonisch bereikbaar voor de deelnemers met mogelijke vragen. En bij de viering van het 

125-jarig bestaan van het Park in 2010, dat een heel weekend duurde, sliep hij ’s nachts op een luchtbedje in 

het Werfje bij de ingang Berckepad om zo de wacht te houden over de al opgezette kraampjes.  

Jan’s instelling was altijd: niet zeuren, maar doen. Inderdaad, hij hield niet van zeuren. Hij hield van knopen 

doorhakken; geen eindeloze besprekingen en vergaderingen.  

Jan laat een grote leegte achter; hij heeft zo veel voor Park Merwestein gedaan. Mede door zijn inspirerende en 

onvermoeibare inzet ligt het Park er nu fantastisch bij.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij zijn uitvaart op 11 augustus 2012 sprak Marna Spoon, penningmeester van de Stichting, namens het 

bestuur voor een groot gehoor. Het was een mooi afscheid. De vele bloemen, die de aanwezigen neerlegden 

rond de kist van Jan, werden later door zijn kinderen naar het monument van Hans Petri in het Park gebracht, 

als laatste groet.   

De Stichting Park Merwestein is Jan veel dank verschuldigd, en met de Stichting ook alle mensen die elke dag 

weer van het mooie Park genieten. Begin volgend jaar, in de lente, zullen wij Jan gedenken en ter 

nagedachtenis van hem in het Park een aandenken plaatsen. Dat heeft hij zeker verdiend!  

 

 

Bestuurswisseling  

Vanwege het overlijden van secretaris Betty Ackermann was het bestuur van de Stichting Park Merwestein niet 

langer compleet. Begin dit jaar hadden Peter Bos (Hallincqlaan) en Hans Varkevisser (Singel) te kennen 

gegeven als omwonenden ook iets voor de Stichting (en daarmee het Park) te willen betekenen. Dit voornemen 

werd door het bestuur welwillend ontvangen. Kort na een introductiegesprek bij Jan van Zurk thuis, overleed 

Jan. Daardoor kwam ook de functie van voorzitter vacant. Het lag vervolgens voor de hand de twee 

bestuursvacatures in te vullen in het perspectief van de beschikbaarheid van Hans Varkevisser en Peter Bos. Als 

actief bestuurslid was het echter aan Marna Spoon, de penningmeester, aan te geven of zij zou willen 

doorschuiven naar een van de twee vrijgekomen bestuursfuncties. Marna gaf daarbij aan graag 

penningmeester te willen blijven. Omdat verder geen andere gegadigden voor een bestuursfunctie bekend 

waren (er was in het verleden al meerdere malen een dergelijke vraag uitgegaan), is vervolgens besloten dat 

Peter Bos de nieuwe voorzitter zou zijn, en Hans Varkevisser de nieuwe secretaris. Deze invulling is inmiddels 

notarieel bevestigd: 

 

 Voorzitter, Peter L.J. Bos 

 Secretaris, Hans Varkevisser 

 Penningmeester en donateursadministratie, Marna Spoon 

 

 



 

 
 Vlnr: Peter Bos, Marna Spoon, Hans Varkevisser 

                  Foto: Tymen Stolk 

 

 

Herdenking Betty Ackermann 

Een van de eerste activiteiten van het nieuwe voltallige bestuur was de herdenking van het overlijden van Betty 

Ackermann (11 augustus 2011). Op een stralende zaterdag in september werd bij de opnieuw geplante boom 

nummer 1, een Tilia mongolica (Mongoolse Linde), een plaquette ter nagedachtenis aan Betty onthuld. Wat 

was het fijn daarbij zo’n groot aantal belangstellenden te mogen ontvangen. Het Stichtingsbestuur heeft het 

ook zeer gewaardeerd dat de verantwoordelijke wethouder, mevrouw Reynvaan, aanwezig was. In een 

gemoedelijke sfeer en op een wijze zoals Betty het zelf zou hebben gewild werden dankbare woorden aan het 

adres van Betty gesproken.  

Het Stichtingsbestuur dankt Nico Duyndam voor het voorbereidende werk dat hij voor deze 

herdenkingsgelegenheid verrichtte. 

 

 

Schouwronde Park Merwestein 

Op 22 mei 2012 hield de sector Stadsbeheer van de gemeente (Adriaan van Tilborg en Frank de Jong) de 

schouwronde in Park Merwestein. Natuurlijk was ook de Stichting vertegenwoordigd, door Marna Spoon. Zoals 

vanouds kon iedereen rekenen op deskundig advies van Nico Duyndam. De jaarlijkse schouwronde is voor de 

Stichting Park Merwestein een uitstekende gelegenheid om aandacht te vragen voor allerlei zaken in het Park, 

in goed contact met de gemeente. Het Stichtingsbestuur vindt dat ook belangrijk. Juist op deze momenten 

ontmoet je elkaar en kun je elkaar aanschouwelijk bevragen op juist die zaken waar de Stichting belang bij 

heeft. De gemeente heeft ons gevraagd in onze contacten met onze donateurs aandacht te vragen voor de 

volgende schouwronde; ook van haar kant wordt het contact gewaardeerd; de gemeente vindt het dan ook 

waardevol als de schouw druk wordt bezocht.  

 

De volgende schouw is op 28 mei 2013, om 19.00 uur (verzamelen bij het Werfje; ingang Berckepad). Als u 

meer wilt weten over het Park, wat er gaande is, welk beleid de gemeente voert of als u andere vragen heeft, 

kom dan naar de volgende avondschouw. Noteer de datum alvast in uw agenda. Het Stichtingsbestuur wil 

overigens voortaan deze gelegenheid benutten om na afloop van de schouw, onder het genot van een drankje, 

met de aanwezige donateurs van gedachten te wisselen over het Park en ideeën op te doen. We hopen op een 

grote opkomst. 

                      

Op 22 mei 2012 zijn bij de schouw door de gemeente de volgende zaken opgenomen: 

 de afvalbakken in het Park moeten vaker geleegd worden. Ze zitten regelmatig vol; 

 de aardappelschillen in het rozenvak laten verwijderen, want dat geeft heel veel onkruidgroei 

(heermoes);  



 

 de kleine kurkiep die bij het monument staat in de winter verplaatsen naar de locatie waar de jonge iep 

is doodgegaan;  

 voorstel van Nico Duyndam om het aantal planten in de zomergoedvakken te verhogen van 30 naar 50 

stuks, waardoor ze dichter op elkaar geplant kunnen worden, zodat je er nagenoeg geen onderhoud 

aan hebt;  

 vraag van Nico Duyndam of het plantvak met cotoneaster bij boom nr. 66 omgevormd kan worden. 

Komende winter bekijken wat we hier mee willen; 

 Bos van Staring; grote vlier weghalen om ruimte te maken voor de beuk. In het najaar op de snoeilijst 

zetten;  

 waar de scheve esdoorn gestaan heeft, in het najaar een nieuwe boom planten. Het liefst een Tilia 

cordata (Linde), maar als het kan een boom uit het Park zelf;  

 bekijken of voor de scheve es een herplantingsplicht is opgelegd en wat er beschreven is, welke boom 

en waar hij moet komen; 

 bij de nieuwe fontein bij een stukje beschoeiing doek aanbrengen en opvullen met grond. Kijken of de 

hekjes die rondom de bomen in de hertenwei staan iets vergroot kunnen worden, want ze groeien in de 

wortelaanzet en in de stam. 

    

In aanvulling op deze schouw heeft de Stichting bij de gemeente aandacht gevraagd voor het vele zwerfvuil in 

het Bos van Staring. Vooral in de zomer en nazomer, wanneer de begroeiing het dichtst is, wordt er veel 

zwerfvuil aangetroffen (de indruk bestaat dat er dan ook illegaal ‘gekampeerd’ wordt). Op het verzoek van de 

Stichting om extra vuilnisbakken te plaatsen is de gemeente nog niet ingegaan, omdat bij elke hoofdingang al 

een vuilnisbak en een dispenser staat. Dat zou genoeg moeten zijn. De gemeente heeft wel toegezegd vanaf 15 

oktober elke dag zwerfvuil te zullen ruimen in het Bos van Staring (het Bos wordt meegenomen in het 

dagelijkse ronde van het ledigen van de afvalbakken). Daar zijn wij blij mee. Uiteraard is het vooral belangrijk 

te handhaven op illegale overnachtingen in het Bos van Staring, en elders in het Park.   

  

 

Overleg met de wethouder 

Op 12 oktober 2012 heeft voorzitter Peter Bos kennisgemaakt met de verantwoordelijke wethouder, mevrouw 

Reynvaan. Het was een open en prettig gesprek, opmaat voor een vruchtbare samenwerking. Wederzijds 

hebben zij naar elkaar uitgesproken elkaar te informeren en indien nodig te betrekken in het beheer en 

onderhoud van het Park. De voorzitter heeft aangegeven dat het Stichtingsbestuur het belangrijk vindt dat het 

Park blijvend wordt onderhouden op het zogenoemde A-niveau, het hoogste gemeentelijk onderhoudsniveau. 

Verder is afgesproken elkaar met enige regelmaat te blijven informeren en wanneer nodig met elkaar in overleg 

te gaan. Uiteraard zullen de donateurs worden geïnformeerd over ontwikkelingen en initiatieven die het Park 

aangaan en waarvoor de gemeente de Stichting Park Merwestein  uitnodigt om over in gesprek te gaan.  

 

 

Bank schenkt bankje aan Park Merwestein  

Van Lanschot Bankiers vierden in 2012 hun 275-jarig bestaan. Ter gelegenheid daarvan schonk de bank 275 

bankjes aan de Nederlandse bevolking, die verspreid over het land werden geplaatst.  

De gemeente Dordrecht heeft zelfs twee bankjes mogen ontvangen, en de keuze voor de locatie van een van 

deze bankjes viel op Park Merwestein. Tot voor kort was de Dordtse vestiging van de bank gehuisvest in het 

pand hoek Vrieseweg/Oranjepark, en haar medewerkers brachten vaak hun lunchpauze door in het Park. 

Wij stellen het op prijs dat de gemeente de Stichting betrok bij deze keuze. 

Het bankje is inmiddels geplaatst (bij boom nummer 9 uit de Bomenlijst) en officieel geschonken. Bij die 

gelegenheid was ook de Stichting Park Merwestein vertegenwoordigd. Wij hebben overigens aan de gemeente 

gevraagd hoe zij aankijkt tegen het idee van ’memorial benches’  en  ‘sponsorbankjes’ in het Park, zoals je dat 

in bijvoorbeeld Groot-Brittannië veel ziet.  

 

 



 

Initiatieven en ideeën 

Het nieuwe Stichtingsbestuur gaat aan de slag op de fundamenten van zijn voorgangers. Onverkort ijveren wij 

voor het behoud van het Park. Om dat te doen zijn wij van plan: 

 

 onze website toegankelijker en interactiever te maken en te actualiseren; 

 het bestaan van het Park meer onder de aandacht te brengen in samenwerking met Intree Dordrecht 

(stadswandelingen en interactief); 

 de mogelijkheid van rondleidingen in het Park meer onder de aandacht te brengen van onderwijs, 

scholieren en studenten; 

 de ‘Dag van het Park’ te blijven organiseren; 

 onze donateurs te enthousiasmeren voor de jaarlijkse schouw en een ‘schouwborrel’; 

 onze donateurs jaarlijks uit te nodigen voor een nieuwjaarsbijeenkomst in het Park; 

 meer donateurs en sponsoren te werven.  

 

Omdat de portokosten ook komend jaar weer worden verhoogd verzoeken wij u hierbij ons uw mailadres door te 

geven via stichtingparkmerwestein@gmail.com, zodat wij mailings e.d. digitaal aan u kunnen verzenden, en daarmee 

besparen op verzendkosten. Met uw gegevens wordt vanzelfsprekend zeer zorgvuldig omgegaan, zij worden niet 

aan derden doorgegeven. 

Uiteraard ontvangen diegenen die geen e-mailadres hebben, via de normale weg post van de Stichting Park 

Merwestein. 

 

 

Mededeling van de penningmeester 

De jaarlijkse minimumbijdrage voor donateurs blijft overigens ook in 2013 

€ 7,-; wij willen iedereen in de gelegenheid stellen donateur te worden (en te blijven!) van de Stichting Park 

Merwestein. 

Het Stichtingsbestuur is u allen erg dankbaar dat zeer velen van u aanmerkelijk meer dan het minimumbedrag aan 

de Stichting doneert. Uw financiële steun is voor ons tevens een stimulans om door te gaan en alles op alles te 

zetten voor het behoud en de bescherming van Park Merwestein.  

 

Zie ook de mededeling op de pagina 12. 

 

 

Wij hopen u te zien op 6 januari a.s., en wensen u een voorspoedig en gezond 2013!  

 

Het bestuur van de Stichting Park Merwestein, 

 

Peter L.J. Bos             Hans Varkevisser  Marna Spoon 

 

 

 

 

Dordrecht, december 2012 

 
 
 
 
 
 
Mededeling  

 

mailto:stichtingparkmerwestein@gmail.com


 

voor de donateurs van de Stichting Park Merwestein 

en voor hen die dat willen worden. 

 

Donateurs zijn van harte welkom. 

De jaarlijkse minimumbijdrage is € 7,-, te voldoen door overschrijving naar ING rekeningnr. 76.68.934 t.n.v. 

Stichting Park Merwestein te Dordrecht, onder vermelding: donatie 2013. 

Wie al donateur is treft hierbij een acceptgiro aan.  

 

De Stichting Park Merwestein is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 

Donaties zijn daarom fiscaal aftrekbaar onder vermelding van ANBI nr. 53748. 

 

Alle donateurs ontvangen in december 2012 de Nieuwsbrief nr. 17 en de kalender-2013.  

 

De website van de Stichting Park Merwestein (www.parkmerwestein.nl) bevat vele wetenswaardigheden over het 

park en zijn flora en fauna. 
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