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Inleiding
Sinds 20 december 2016 is Stichting De Tuin van Sjef eigenaar van de gelijknamige
tuin en het bijbehorende woonhuis aan de Boulevard 33 in Velp (Gld.). De
verwerving ervan kon plaatsvinden mede dankzij de financiële steun van een groot
aantal natuur- en cultuurliefhebbers.
Wie denkt dat de vele in en voor de tuin actieve vrijwilligers na deze belangrijke stap
achterover zijn gaan leunen, heeft het mis. De tuin moet worden beheerd om de grote
soortenrijkdom in stand te houden, het blijven genereren van inkomsten is belangrijk
om geldleningen af te betalen en het huis te kunnen onderhouden.
In dit verslag leest u welke activiteiten Stichting De Tuin van Sjef in 2017 heeft
ontplooid.

De Tuin van Sjef en de gelijknamige stichting
In de jaren tachtig van de vorige eeuw is beeldend kunstenaar en flora- en
faunakenner Sjef van der Molen gestart met de aanleg van een ecologische tuin bij het
pand Boulevard 33 in Velp (Gld.). Tuin en huis waren toen eigendom van de
gemeente Rheden.
De Tuin van Sjef is in de loop der jaren uitgegroeid tot een zeer bijzonder object. De
variatie aan leven is enorm. Er komen (wilde) planten en dieren voor die op rode
lijsten staan -wat betekent dat ze elders in Nederland zeer zeldzaam zijn en eigenlijk
beschermd dienen te worden- maar die zich in De Tuin van Sjef goed weten te
handhaven én zich daar voortplanten.
De Tuin van Sjef is een voorbeeld van hoe je bij de aanleg en het beheer van
particuliere tuinen en openbaar groen kunt inspelen op wat de natuur biedt.
Stichting de Tuin van Sjef
In 1999 is de Stichting De Tuin van Sjef opgericht. Doel van deze stichting is (citaat
uit de in 2015 aangepaste statuten): ‘De stichting heeft ten doel het zonder
winstoogmerk met alle daartoe geëigende wettige middelen, zoals het verwerven,
behouden en exploiteren van onroerende zaken, -overlevingskansen bieden aan vooral- inheemse planten en dieren in een door de -mensen vormgegeven situatie in
de Tuin van Sjef, Boulevard 33,6881 HP Velp. In De Tuin van Sjef wordt het
ecologisch samenspel van mens en natuur bevorderd waardoor het tot creatieve
inspiratie kan dienen van andere tuinbezitters. Daarnaast heeft de stichting tot doel het
bevorderen van de kennis over en de liefde voor de natuur.’
Op 20 december 2016 is het eigendom van De Tuin van Sjef en het bijbehorende
woonhuis na intensieve maar effectieve crowdfunding overgegaan van de gemeente
Rheden naar de stichting.

Activiteiten in 2017
Het bestuur
Eind 2017 bestaat het bestuur van Stichting de Tuin van Sjef uit Sjaak van ’t Hof
(voorzitter), Truus Schennink (secretaris/ penningmeester), Joost van Rijswijk en
Marleen Malais (leden). Marleen is de opvolger van Willem Kolvoort die, na zich
jaren voor de stichting te hebben ingespannen, begin 2017 besluit met het
bestuurswerk te stoppen. Het bestuur is Willem zeer erkentelijk voor zijn inbreng!
Enkele adviseurs staan het bestuur bij.
Het bestuur vergadert in 2017 diverse malen. Onderwerpen van gesprek zijn, onder
andere, de huidige en toekomstige financiën, plannen voor het werven van donateurs,
het gebruik van de ontmoetingsruimte, het onderhoud van het huis en het beheer van
de tuin.
Bezigheden in huis en tuin
Het jaar start met het gereed maken van het huis van Sjef voor de nieuwe huurder en
een gedeelte van Sjefs kamer wordt tot bezoekersruimte omgetoverd. Vele
vrijwilligers helpen met schilderen, sjouwen en met de aanleg van de verlichting in de
nieuwe ruimte. Vooral het maken van een nieuw toilet, nodig bij de bezoekersruimte,
is een behoorlijke klus die dankzij de vrijwillige inzet van een loodgieter en
bouwvakker wordt geklaard.
De bezoekersruimte wordt aangekleed met handige tafels en stoelen en daarmee
geschikt gemaakt voor cursussen, lezingen en andere activiteiten. Ook krijgt de
stichting vitrinekasten van het Geologisch Museum in Velp en het Natuurmuseum
Nijmegen, waarmee een afscheidingswand wordt gemaakt. In deze vitrine liggen nu
de schelpen, krabben en kreeften, schedels en andere naturalia van Sjef op een fraaie
manier tentoongesteld.
In de bezoekersruimte vinden vergaderingen uit de diverse geledingen van de
Stichting Oase plaats en worden er lessen gegeven door de Ecologisch Hoveniers
Opleiding Elyseum. Verder ontvangen we daar een twintigtal tuingroepen die een
rondleiding door de tuin krijgen. En sinds de herfst fleuren foto's van Willem
Kolvoort de ruimte op. Zij zijn door hem beschikbaar gesteld om te worden verkocht
ten bate van de stichting.
De diverse open dagen worden heel goed bezocht en de bijdragen van diverse musici
om de sfeer te verhogen krijgen veel waardering. Als afsluiting van dit jaar doen we
op 10 december mee met Muziek bij de Buren, waarbij het Trio Bon Ton prachtige
Franse chansons laat horen.
Toekomst
De beneden- en bovenwoning van het pand in De Tuin van Sjef zijn verhuurd en
leveren inkomsten op. Ook bijeenkomsten in de bezoekersruimte zorgen voor
revenuen. We gaan verder met het ontwikkelen van plannen voor het opknappen van
een schuur. Voor de financiering ervan gaan we bij diverse fondsen aankloppen en
kunnen we rekenen op de inzet van vrijwilligers. Met de hulp van vrijwilligers blijven
we het onderhoud van de woning en het beheer van de tuin aanpakken.
Op een gegeven moment moeten we (obligatie)leningen aflossen. Dat is voor de
meeste ‘pas’ over acht jaar, maar heeft nu al volop onze aandacht.

Beheer van de Tuin van Sjef
De natuur speelt de hoofdrol in de Tuin van Sjef. Deze natuur kan alleen in de huidige
bijzondere vorm blijven voortbestaan als de mens ingrijpt. Niets doen betekent dat
bomen en struiken de overhand krijgen en de vijvers dichtgroeien. Dat zou leiden tot
het verdwijnen van (zeldzame) planten- en diersoorten.
Iedere woensdag werkt een vaste tuingroep met veel enthousiasme in de tuin. Deze
groep zorgt ervoor dat de tuin een prachtige plek is en blijft.
Hoewel het in de winter lijkt alsof de tuin in rust is, valt er ook het nodige te doen.
Vooral voor het grotere snoeiwerk is dit een goed moment omdat veel planten in
winterrust zijn en daardoor minder snel beschadigd worden tijdens het zagen. Het
snoeien van de grote boswilg, die flink op weg was om richting dak en dakgoot te
groeien, is in handen gegeven van een professioneel bedrijf. Niet alles kan aan
vrijwilligers worden overgelaten.
Een dik stuk wilg is teruggegeven aan de tuin en ligt aan de rand van het stinzenbosje.
Over een paar jaar is de stam overgroeid met mossen en paddenstoelen.
Behalve de boswilg is er achterin de tuin nog meer gesnoeid, onder meer de Franse
esdoorn. Hoewel het schaduwrijke boskarakter in dit deel van de tuin gehandhaafd
moet blijven, mag het ook weer niet te donker worden. We willen de kruid- en
struiklaag met 'oogappeltjes' zoals amandelwolfsmelk en bosboterbloem immers niet
kwijt. Teveel ineens snoeien is ook weer niet goed. Als er plotseling teveel licht op de
grond komt, kunnen de bosplanten, die schaduw gewend zijn, daar hinder van
ondervinden.
Het beheer van deze bijzondere tuin is dan ook maatwerk.
In het najaar van 2016 zijn in de tuin twee roggeakkertjes ingezaaid waar in 2017
zeldzame akkeronkruiden zijn verschenen.
Met hulp van subsidie van Waterschap en IJssel is er onderhoud gepleegd aan de
vijvers.
Financiën 2017
Bijgevoegde staat van baten en lasten en bijbehorende balans geven inzicht in de
financiële situatie van Stichting De Tuin van Sjef. Beide documenten zijn vastgesteld
door het bestuur van de stichting.

Dankwoord
Het bestuur van Stichting De Tuin van Sjef bedankt iedereen die ook in 2017 in wat
voor vorm dan ook heeft bijgedragen aan het beheer, behoud én de toekomst van De
Tuin van Sjef, inclusief het woonhuis.

Bijlagen:

- staat van baten en lasten 2017
- balans 2017

