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Jaarverslag 2016 Stichting Beeldenpark Drechtoevers  
 
Dit is ons Jaarverslag 2016 met een terugblik van de activiteiten in ons eerste jubileumjaar. 
Omdat de Nederlandse Kring van Beeldhouwers (NKvB) in 2018 haar 100-jarig bestaan viert, hebben 
wij besloten om hierbij aan te sluiten en onze jubileumperiode vast te stellen voor de jaren 2016 t/m 
2018. Wat dat betreft hebben wij dus nog 2 jaar te gaan. 
 
Financiering jubileumactiviteiten 
Het is opnieuw een enerverend jaar geweest. Er is veel energie gestoken in het afronden van onze 
jubileumplannen en in het werven van voldoende gelden aan subsidies en donaties. 
Hoewel we altijd hopen op meer, mogen wij zeker niet ontevreden zijn met het bereikte resultaat. 
De gemeenten Zwijndrecht en Papendrecht hebben een extra bedrag aan subsidie verstrekt om onze 
plannen (deels) te kunnen verwezenlijken. Verder zijn wij zeer verheugd over donaties van het Prins 
Bernhard Cultuurfonds, het Bouwfonds Cultuurfonds en de AA de Haanstichting. Daarnaast mochten 
wij weer rekenen op gesponsorde transporten door Bouwstoffenhandel Rivierendriesprong 
Papendrecht en bijdragen van Oceanco, Fokker, van Heeswijk Assurantiën en Dupont/Chemours. 
Heel erg gewaardeerd hebben wij ook de financiële ondersteuning van de Vrienden van het 
Beeldenpark! Veel dank zijn wij verschuldigd voor al deze bijdragen! 
  
Geplande en gerealiseerde jubileum activiteiten 
Op nummer 1 van onze jubileumplannen stond de organisatie van een Binnententoonstelling in het 
Oude Raadhuis in Zwijndrecht. Omdat de toewijzing van de verschillende bijdragen pas laat tot stand 
kwam en omdat deze bijdragen onvoldoende waren om dit project te kunnen financieren, hebben 
wij deze activiteit helaas niet kunnen realiseren.  
In plaats daarvan hebben wij op 3 september op grootse wijze en met deelname van vele beeldend 
kunstenaars onder grote publieke belangstelling de uitbreiding van onze Beeldenboulevard in 
Papendrecht kunnen vieren. Bij de uitbreidingen die op het Havenhoofd, het Veerplein, het 
Merwehoofd en met name langs het Aviolandapad zijn gerealiseerd, hebben wij een 4-tal regionale 
kunstenaars in het zonnetje willen zetten die vaak ook internationaal fors aan de weg hebben 
getimmerd. Dan hebben wij het o.a. over 4 beelden van Cor van Gullik, 4 beelden van Jan Timmer, 1 
beeld van Jan Asjes van Dijk en 1 beeld van ons bestuurslid Henk Bennekum. De Beeldenboulevard 
heeft door deze uitbreiding met in totaal 17 nieuwe beelden veel meer ‘body’ gekregen en met 
elkaar kunnen we hier heel trots op zijn. 
 
Maar ook in Zwijndrecht is het nodige gebeurd. 
Het beeld  Geminus F.C.F . van onze oprichter Lucien den Arend is opnieuw gecoat en geplaatst in het 
Noordpark. De gedenkplaat, welke bij de opening is onthuld door Koningin Beatrix, hebben wij 
voorzien van een stalen frame en is opgehoogd zodat hij meer in het oog valt en minder vuil wordt.  
Ook de keet is voorzien van beplanting en wordt inmiddels steeds vaker gebruikt bij onderhoud en 
andere activiteiten. Met onze vrijwilligers hebben wij een aantal keren onderhoudswerkzaamheden 
uitgevoerd rond de beelden en ook daar waar relevant wat snoeiwerk verricht.  In totaal zijn er 20 
nieuwe beelden geplaatst. Dat is het hoogste aantal sinds de opening in 1996. Dank hiervoor ook aan 
alle beeldend kunstenaars met wie wij samenwerken! 
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Beschadigingen en vandalisme 
Heel vervelend is het dat het beeld Venus van Eddy Gheress door onverlaten is omvergereden en 
beschadigd. Inmiddels is het beeld met een kraan weer overeind gezet en de schade hersteld. 
Onder het beeld Statue of Time van Ton Kalle hebben onbekenden een vuurtje gestookt, waardoor 
dit beeld helemaal zwart was geblakerd. Ook deze schade is gelukkig weer hersteld, maar Ton heeft 
toch besloten om zijn beeld weg te halen. Hiervoor in de plaats hebben wij het beeld Het Dagelijks 
Leven van een Steen van Adrie Verhoeven kunnen plaatsen. Ook het beeld Opgevouwen Prisma II van 
Henk van Bennekum was beschadigd en is weer hersteld. Het recent geplaatste beeld van Marti de 
Greef heeft men proberen te stelen, maar deze poging  is gelukkig niet geslaagd. Inmiddels zijn er 
nog verder gaande maatregelen genomen om dit ook in de toekomst te verhinderen. 
Een eerder geplaatst beschadigd frame van het project ‘Gezicht op Dordt’ is hersteld en 
teruggeplaatst bij de waterbushalte in Zwijndrecht. 
 
Miniatuur 
In het kader van het jubileum is er van een beeld van Henk van Bennekum een prachtige miniatuur 
gemaakt. Wij zijn heel blij met het feit dat er al een fors aantal, met echtheidscertificaat, zijn 
verkocht met dank aan  de gemeente Zwijndrecht  die er een aantal heeft gekocht voor speciale 
gelegenheden. Voor de liefhebbers zijn er nog  exemplaren beschikbaar. De prijs bedraagt € 55,--, 
leden van de Vrienden van het Beeldenpark krijgen € 10,- korting.  
 
Bestuur, website, Facebook, catalogus, e.d. 
Naast dit alles hebben we in de persoon van Pem Kubbe een nieuwe penningmeester gevonden die 
Ellen Zwart in deze functie is opgevolgd. Joke Boer heeft haar functie helaas moeten neerleggen. 
Het afgelopen jaar is ook veel werk verzet aan de opzet van een geheel nieuwe website. De site is 
inmiddels operationeel en wordt verder gevuld. Wij hebben Annelies Guit bereid gevonden om als 
vrijwilligster de website te beheren. Naast de website zijn wij ook actief op Facebook en daar worden 
regelmatig nieuwe berichten en foto’s door Joke Boer gepost.  
Henk van Bennekum is gestart met het samenstellen van een nieuwe catalogus waarin voor het eerst 
alle beelden van onze exposities in Zwijndrecht, Papendrecht en Alblasserdam worden opgenomen. 
In samenwerking met onze Vrienden heeft onze stichting meegedaan met veel activiteiten in 
Zwijndrecht, waaronder het Noordparkfestival, Tuinendag Rotterdamse weg en Rond Uit Dordt. 
 
In dit jubileumjaar is aan dit alles heel erg hard gewerkt door het bestuur en wij zijn trots op het 
resultaat. Voor de komende 2 jaar staan er, in het kader van ons jubileum, nog een aantal 
uitbreidingen en vernieuwingen op het programma, waaronder nieuwe wegbewijzering in het 
Noordpark, welke gesponsord zal worden door Rotary Zwijndrecht e.o. Ook zal de nieuwe catalogus 
beschikbaar komen. Met de gemeente Zwijndrecht zijn wij in gesprek om het Noordpark attractiever 
te maken voor bezoekers. 
 
Bas den Hartog  
Voorzitter                                                                                                                            maart 2017                                                                                                                     


