
 

 
                    
  
 

 

 

 
 
 
 

        N I E U W S B R I E F  nr. 18 
 

         december 2013 

 
 
 
 
 
 

      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 

 

 

mailto:stichtingparkmerwestein@gmail.com
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Aan de donateurs van  

de Stichting Park Merwestein                                                                    

 

 

Geachte donateurs, 

 

Zoals u van het bestuur van de Stichting Park Merwestein gewend bent 

ontvangt u ook dit jaar de Nieuwsbrief. 

 

Ze zijn er overal, wereldwijd. Stadsparken. De een nog mooier dan de 

ander, maar allemaal met een soort natuurlijk verbindend thema: mensen 

die elkaar ontmoeten en even hun rust nemen in deze drukke en snelle 

samenleving. Stelt u zich eens voor dat al die parken en parkjes er niet 

zouden zijn; dat wordt dan een akelige stedelijke bedoeling. Ons mooie park 

doet niet onder voor al die andere stadsparken in de wereld. Het is wellicht 

niet het grootste van allemaal, maar wel een van het oudste in Nederland en 

zeker een park waar Dordrecht heel trots op kan zijn. 

Wij als het bestuur van de Stichting Park Merwestein willen ons ervoor 

inzetten dat Park Merwestein mooi en veilig is, bekend is bij inwoners en 

bezoekers van de stad en over 200 jaar nog bestaat. Degenen die het park 

in 1885 als openbaar wandelpark stichtten hadden dat ook voor ogen: een 

park dat blijft bestaan van en voor de burgers. Het niet zo moeilijk om in 

een stad allerlei infrastructurele veranderingen door te voeren, maar bij een 

park zoals dit gaat het om de kunst van het laten en het laten bestaan. 

 



 

Nieuwjaarsborrel 

De Stichting Park Merwestein sluit een mooi en succesvol jaar af, een jaar 

dat begon met een Nieuwjaarsborrel in het onderkomen van Stadsbeheer bij 

de ingang Berckepad (‘het werfje’). Wij hadden als bestuur het plan opgevat 

om de SPM-donateurs gelegenheid te geven elkaar een gelukkig Nieuwjaar 

te wensen bij een gezellig samenzijn. Het werd een druk bezochte 

bijeenkomst, opgeluisterd met muziek van de band van Jaap Schallenberg. 

Het werfje was in een mum van tijd omgebouwd tot een fraaie ‘partyruimte’, 

niet in de laatste plaats door de hulp van de gemeente en Nico Duyndam. 

Zeer gewaardeerd door iedereen. Leuk om elkaar eens te zien en te spreken 

en vooral verbindend voor de Stichting. Bovendien was het voor ons, als 

nieuw bestuur, een mooie gelegenheid om kennis te maken met de 

donateurs.  

 

De vele positieve reacties die wij ontvingen nodigen uit tot een traditie. Wij 

hebben daar niet voor gekozen. Hoe graag wij ook jaarlijks een 

Nieuwjaarsborrel zouden willen organiseren, wij vinden dat zoiets een 

uitzondering moet blijven. De donaties zijn daarvoor immers niet bedoeld; 

de Stichting Park Merwestein heeft nu eenmaal andere doelstellingen. Het is 

onze taak als bestuur ervoor te waken dat wij het geld van de Stichting 

doelgericht inzetten. Vandaar de keuze om er geen structurele gebeurtenis 

van te maken. Wij hopen dat u daar begrip voor heeft. 

 

 

Contact met de gemeente 

Al vroeg in het jaar zochten wij contact met de gemeente om de staat van 

Park Merwestein te bespreken. Een goede relatie met de gemeente vinden 

wij van groot belang. Wij zijn als bestuur regelmatig in gesprek geweest met 

de wethouder, de nieuwe directeur Stadsbeheer, de gebiedsmanager en de 

opzichter. Dat werpt zijn vruchten af. Wij zijn tevreden over de manier 

waarop de gemeente omgaat met onze voorstellen, suggesties en 

opmerkingen en hebben het gevoel dat de Stichting ook voor de gemeente 



 

een belangrijke partner is. Het contact is zonder meer goed te noemen. Dat 

wil niet zeggen dat wij niet kritisch zijn op de staat van het park. 

Integendeel, de staat van onderhoud en veiligheid hebben voortdurend onze 

aandacht en wij zullen niet nalaten de gemeente in voorkomend geval te 

attenderen op zaken die de aandacht vragen. Zo zijn we nog steeds niet 

tevreden over de onderhoudstoestand in het Bos van Staring, ondanks het 

feit dat de gemeente daar een verbeterde onderhoudsinzet heeft gedaan. 

Ook de afwatering van de looppaden is nog niet helemaal goed, bij hevige 

regenval staan nog steeds grote delen van de looppaden onder water.  

 

Dit jaar werden wij onaangenaam verrast door de bezuinigingsvoorstellen 

van de gemeente. Het Stichtingsbestuur voelde het zijn plicht daar fel 

tegenin te gaan, ook omdat er onrust en verwarring was ontstaan onder de 

donateurs. Gelukkig genoten de bezuinigingsopties niet de voorkeur van het 

College van B&W en heeft de Gemeenteraad uiteindelijk voor andere 

bezuinigingsvoorstellen gekozen. De donateurs zijn daarover door het 

bestuur apart geïnformeerd, bij brief van 5 mei. De wethouder heeft ons 

verzekerd dat de Stichting bij het formuleren van eventuele volgende 

bezuinigingsvoorstellen (natuurlijk hopen wij dat deze er nooit komen) tijdig 

wordt betrokken. Wij zijn als Stichtingsbestuur tevreden met de manier 

waarop de gemeente aandacht geeft aan het park. Ook in deze tijden van 

financiële krapte ligt Park Merwestein er prachtig bij en is er volop aandacht 

voor onderhoud en veiligheid (ook na de stormschade dit jaar). Een speciaal 

woord van dank gaat daarbij uit naar Nico Duyndam, die zich met hart en 

ziel inzet voor het park. 

 

 

Schouwronde 

De jaarlijkse schouwronde, altijd eind mei, is het moment om dit soort zaken 

weer eens goed tegen het licht te houden. Dit jaar vond de schouw op 28 

mei plaats, in aanwezigheid van het bestuur en circa 20 omwonenden en 

donateurs. Het verslag van de schouw is op 19 augustus aan de donateurs 



 

gezonden. Het bestuur wil in januari een eigen schouw uitvoeren, om 

zodoende te kunnen vaststellen of alle aangekondigde maatregelen 

inderdaad getroffen zijn en effect hebben gehad. Deze eigen schouw is 

vooral bedoeld om de officiële schouwronde in mei 2014 goed voor te 

bereiden en de gemeente gelegenheid te geven haar toezeggingen gestand 

te doen. Zo blijven wij actief werken aan een mooi Park Merwestein. 

Natuurlijk krijgen de donateurs tijdig bericht de aanstaande gemeentelijke 

schouwronde. Komt u ook?! 

 

 

Herdenking Jan van Zurk 

Op 7 september jl. herdachten wij het overlijden van de vorige voorzitter, 

Jan van Zurk. Jan overleed op 5 augustus 2012. Wij wilden in samenspraak 

met Jan’s partner en kinderen een blijvende herinnering in het park 

plaatsen. In overleg met hen kwam het idee op om een ‘commemorative 

bench’ te plaatsen, op een mooie zonnige plek met een goed zicht op het 

Park. Het was een waardige en tegelijk vrolijke herdenking, zoals Jan het 

zelf gewild zou hebben. Er waren meer dan honderd belangstellenden, er 

was muziek, er was pers en er was een bescheiden drankje. De mooie bank 

is geplaatst nabij de hoofdingang van het Park Merwestein aan de 

Vrieseweg, een fraaie aanwinst!  

 

Bij die gelegenheid sprak de voorzitter enkele woorden, waarvan hier een 

extract. 

 

“Hij gaf zijn volle energie aan het behoud van Park 

Merwestein, zette zich in voor de goede relatie met de 

gemeente, bracht wanneer nodig ook wat rust in de af en toe 

scherpe positionering van het Stichtingsbestuur en kon door 

zijn vele contacten in de samenleving bij evenementen veel 

voor het park betekenen.  

 



 

Met dat in ons achterhoofd wilden wij als Stichting onze 

belofte inlossen, dat wij op een later moment wilden stilstaan 

bij Jan’s overlijden. Het idee van een bank als blijvende 

herinnering leek ons heel passend, en tegelijkertijd 

stimulerend. Passend omdat de bank uitnodigt om van het 

park te genieten en stimulerend omdat het een idee is 

waarvan wij hopen dat het navolging krijgt. In andere landen 

zie je het vaker, bankjes ter nagedachtenis aan iemand of ter 

gelegenheid van een speciale gebeurtenis. Wij hopen dat dit 

voorbeeld wordt gevolgd. Dat hoeft niet alleen in dit park, 

maar het mag ook elders in Dordt.  

 

Ik denk dat wij Jan niet beter kunnen bedanken voor alles wat 

hij heeft gedaan dan door deze bank te onthullen. Jan zou het 

fleurig en feestelijk gevonden hebben, zoals hij het graag 

wilde. Wij hopen dat vele mensen van deze bank genieten. 

Kinderen met ouders die even gaan zitten, chillende jongeren 

die misschien het herdenkingsplaatje eens lezen, verliefden 

die aandacht voor elkaar hebben, daklozen die ook van het 

Park genieten en alle anderen die gewoon zittend naar het 

mooie Park willen kijken. Wij danken de gemeente dat zij dit 

idee meteen wilden steunen.”. 

 

 

Donateursbestand 

De Stichting Park Merwestein heeft op dit moment 218 donateurs. Begin dit 

jaar heeft het bestuur nog een extra inzet gedaan om donateurs te werven. 

Dat was succesvol want er kwamen 24 donateurs bij. Zoals elk jaar werden 

ook dit jaar weer enkele donateurs uitgeschreven vanwege overlijden, 

verhuizing, etc.  

 



 

In het verleden hebben enkele particulieren een bijzondere donatie gedaan, 

met als doel de oude fontein in het park te herbouwen. Vorig jaar was al 

duidelijk dat dit plan nauwelijks kans van slagen zou hebben. Te begrotelijk 

en te bewerkelijk. Wij hebben deze donateurs persoonlijk aangeschreven 

met de vraag of zij hun bijdrage aan de Stichting wilden laten (met als doel 

de financiering van de herdenkingsbank) of de bijdrage graag zouden terug 

ontvangen.  

 

De Stichting communiceert steeds meer via de mail (aan ongeveer 50% van 

het donateursbestand). Wij willen meer gebruik gaan maken van digitale 

communicatie, maar ook rekening blijven houden met onze donateurs die 

niet over internet en mail beschikken. Voorlopig zal de papieren Nieuwsbrief, 

met daarbij ingesloten de acceptgiro voor uw donatie, dan ook blijven 

bestaan.  

 

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. 

 

 

Storm 

Park Merwestein is dit jaar een dag gesloten vanwege het onderhoud (en 

om veiligheidsredenen) na de zware storm op 28 oktober. Enkele bomen zijn 

gesneuveld, waaronder een van de populieren (Populus nigra ‘Italica’) in de 

hertenkamp (nr. 115 van de Bomenlijst). Zie de foto op pag 7. 

 

Ook de Treurwilg (Salix sepulcralis ‘Chrysocoma’, nr. 10) vlakbij het 

bruggetje aan de Groenedijkzijde van het park had ernstig te lijden van de 

storm. Op de kalender-2014 is daarvan een foto te zien.  
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Foto Nico Duyndam 

 

 

Hertenbestand 

Park Merwestein is ook begin oktober een dag dicht geweest om het 

hertenbestand op orde te houden. Er zijn 6 jonge bokjes en 3 oudere hindes 

afgevangen, geselecteerd op hun vitaliteit en uiterlijk.  

 

 

Bomenlijst 

De Bomenlijst heeft een enkele aanpassing ondergaan. Nr. 46 Prunus x 

eminens ‘Umbraculifera’ die dood is gegaan, is vervangen door Prunus 

laurocerasus ‘Camelliifolia’. 



 

Een aantal bomen die niet op de Bomenlijst staan is gekapt, waaronder een 

Zilveresdoorn naast de Parkwachterwoning. 

 

 

De Rode Beuk 

De Rode Beuk (Fagus sylvatica ‘Atropurpurea’), nr. 79 nabij het bankje voor 

Jan van Zurk moet om veiligheidsredenen worden gekapt. De boom is 

aangetast door tondelzwam. Het kappen gebeurt medio maart 2014.  

De Stichting wil aandacht geven aan deze bijzondere gebeurtenis en is 

daarom in gesprek met de gemeente gegaan. U wordt uitgenodigd getuige 

te zijn van de kap, en ook basisscholen worden uitgenodigd te komen 

kijken. De beuk, die op neushoogte een omtrek heeft van 4,3 m,  een 

doorsnede van ca. 1,35 m en ca 180 jaar oud is wordt ter plekke in delen 

gezaagd die direct worden afgevoerd.  

Ook is het Stichtingsbestuur in gesprek met een boomkunstenaar om de 

beuk voor een deel te laten verwerken in mooie houtproducten die de boom 

in een andere hoedanigheid doen herleven. De plannen hiervoor zijn in een 

vergevorderd stadium, maar nog niet helemaal rond. Het bestuur is echter  

enthousiast over het project en zal er alles aan doen om ervoor te zorgen 

dat  dit voor alle partijen een succes wordt.  

Wij houden u op de hoogte!  

 

 

Dag van het Park 

Er is dit jaar in de Dordtse lokale pers aandacht geweest voor Parken in 

Dordrecht. Een van onze trouwste donateurs werd geïnterviewd over Park 

Merwestein.  

Zoals elk jaar is er volgend jaar een landelijke Dag van het Park. De 

Stichting Park Merwestein wil in 2014 daaraan haar bijdrage leveren en gaat 

daarover met de gemeente in gesprek.  

 

 



 

Financiën 

De Stichting Park Merwestein heeft altijd een gezonde, maar minimale 

financiële positie gehad. Wij bestaan van de donaties en hebben geen 

andere inkomsten. De jaarlijkse minimumbijdrage voor donateurs blijft ook 

in 2014 € 7,-; wij willen iedereen in de gelegenheid stellen donateur te 

worden (en te blijven!) van de Stichting Park Merwestein. 

Wij zijn u dan ook zeer erkentelijk dat u ook het afgelopen jaar zo 

ruimhartig uw donatie heeft overgemaakt aan de Stichting. Wij beschouwen 

uw financiële steun als een blijk van waardering en een stimulans om door 

te gaan. Wij hopen ook in het komende jaar op u mogen rekenen. 

 

De Stichting Park Merwestein heeft de ANBI status (Algemeen Nut 

Beogende Instelling). Per 1 januari 2014 is door de overheid nieuwe 

regelgeving verplicht gesteld aan alle ANBI’s om deze status te kunnen 

behouden. Op onze website (www.parkmerwestein.nl) wordt vanaf die 

datum de Jaarrekening 2012 gepubliceerd. Vanaf juli 2014 staat de 

Jaarrekening 2013 op de website. 

 

 

Doelstellingen 

Het is de bedoeling dat de donaties die we van u ontvangen zo veel als 

mogelijk worden besteed aan de inhoudelijke doelstellingen van de 

Stichting: 

 

 het behoud van Park Merwestein, met de daarop aanwezig flora en 

fauna; 

 het behoud van de Parkwachterswoning (gemeentelijk monument); 

 het behoud van het bevrijdingsmonument; 

 het behoud van het oorlogsmonument voor de Geheime Dienst 

Nederland, bestaande uit drie herdenkingsstenen; 

 het behoud van de kwaliteit van het Park als ecologisch, cultureel, 

sociaal en pedagogisch instituut; 

http://www.parkmerwestein.nl/


 

 het vertegenwoordigen van de belangen van de bezoeker van het 

Park Merwestein. 

 

Tegen die achtergrond is besloten vanaf 2014 de donaties meer gericht op 

de doelstellingen in te zetten. Wij denken aan het digitaal beschikbaar 

maken van al het moois dat in Park Merwestein te zien is, voor bezoekers en 

voor jeugd.  

Op de eerste plaats moet de website een revisie ondergaan. Hij is verouderd 

en niet up-to-date. Daarnaast wij willen een ‘app’ laten maken die Park 

Merwestein in zijn volle glorie toont en de bomenroute via tablet en telefoon 

bij donateurs, bezoekers en scholieren aanreikt. Wij hopen overigens dat de 

gemeente aan de totstandkoming hiervan een bijdrage wil leveren.  

Voor onze donateurs die niet over digitale middelen beschikken blijft de 

papieren versie van de Bomenlijst bestaan.  

Helaas komt daarmee de jaarlijkse kalender te vervallen.  

 

Om deze doelstellingen te realiseren zullen wij ons beraden op de jaarlijkse 

vaste uitgaven van de Stichting Park Merwestein en vaststellen of de 

doelstellingen van de Stichting ermee gediend zijn. Zo zal bijvoorbeeld de 

dure vermelding in de telefoongids worden opgezegd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tot slot 

Park Merwestein toont zich aan ons in haar volle glorie. Wat is het toch 

geweldig om in Dordt zo’n stadspark te hebben. Laten wij eerlijk zijn, zonder 

af te doen aan al het andere mooie groen dat wij in Dordrecht hebben, dit is 

toch wel (vindt uw bestuur) HET stadspark van Dordt. Zo centraal, zo dicht 

tegen de binnenstad en zo markant. We genieten daar allemaal elke dag 

van. Elke zichzelf respecterende stad zou een mooi stadspark moeten 

hebben als een baken van stadsrust, als een plek om naar toe te gaan weg 

uit het lawaai, als een leeromgeving en speelplek voor kinderen en als een 

tijdloos en duurzaam stuk groen te midden van steen en asfalt. 

 

Wij wensen u een voorspoedig en gezond 2014! 

 

 

 

Het bestuur van de Stichting Park Merwestein 

 

 

 

Dordrecht, december 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Mededeling  

 

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 

rekeningnr. NL81INGB0007668934 t.n.v. Stichting Park Merwestein te 

Dordrecht, onder vermelding: donatie 2014. 

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 2013 de Nieuwsbrief nr. 18 en de 

kalender-2014.  

 

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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