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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.). Deze aankoop
is mogelijk gemaakt door de financiële steun van natuur- en cultuurliefhebbers en een
hypotecaire lening van het Nationaal Groenfonds.
Vrijwilligers houden zich bezig met het beheer van de tuin, het rondleiden van
bezoekers en met andere activiteiten die tot doel hebben deze unieke natuur- en
cultuuroase voor toekomstige generaties te behouden. Zo ook in het jaar 2019 waarop
dit verslag betrekking heeft.

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 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 te 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.’

Activiteiten in 2019
Het bestuur
Eind 2019 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). Vaste adviseur is Eward Timmerman, werkzaam bij Stichting
Landschapsbeheer Gelderland.
Het bestuur komt in 2019 drie keer bijeen om te overleggen over zaken als financiën,
het onderhoud van het huis en het beheer van de tuin.
Communicatie, tuinbezoeken, lezingen en andere activiteiten
In december verschijnt een (digitale) nieuwsbrief met een terugblik op een jaar De
Tuin van Sjef. Deze nieuwsbrief gaat naar de mensen die de aankoop mogelijk
hebben gemaakt en diverse andere belangstellenden. Op Facebook zijn regelmatig
berichtjes te lezen over wat er in de tuin is te beleven en worden de open tuindagen
aangekondigd.
In augustus besteedt De Telegraaf aandacht aan De Tuin van Sjef.
Tijdens de open tuindagen worden in totaal zo’n 110 bezoekers rondgeleid, ongeveer
evenveel personen bezoeken de tuin in groepsverband. De door De Tuin van Sjef
georganiseerde lezingen, onder andere over natuurlijk beheer, vleermuizen en de tuin
zelf, in de bezoekersruimte en op andere locaties, worden bezocht door bij elkaar 140
personen. Zo’n 80 mensen genieten van de muziekavonden.
Zeer succesvol is de deelname aan de Open Monumentendagen op 14 en 15
september, 180 personen doen mee aan de rondleidingen en luisteren naar muziek.
De Tuin van Sjef werkt mee aan de actie Steenbreek van de gemeente Rheden. Doel
van deze actie is het afkoppelen van regenwaterafvoeren van de riolering. Op
informatiebijeenkomsten over Steenbreek komen 60 belangstellenden naar De Tuin
van Sjef. Vier vrijwilligers bezoeken vervolgens huizenbezitters om adviezen over
afkoppeling te geven.
Zo’n 50 leerlingen van MBO Helicon krijgen in december een rondleiding door en
informatie over de tuin. Het is hoopvol dat een groenopleiding De Tuin van Sjef als
leerobject ziet. Er valt nog veel natuurwinst te halen in het groenbeheer.
Bezigheden in het huis en andere opstallen
Het deel van de benedenwoning dat is ingericht als ruimte voor lezingen en andere
binnenactiviteiten, wordt ook in 2019 goed gebruikt. Er wordt onder andere een
cursus botanisch tekenen gegeven en het is een inspirerende plek om denk- en
schrijfwerk verrichten.
In de schuur wordt een aanvang gemaakt met het de bouw van een keukentje en toilet.
Beide zijn handig voor de ontvangst van tuinbezoekers zodat zij niet het huis in
hoeven.
Ook wordt er gestart met het aan de normen laten voldoen van de elektrische
installatie, conform de eisen van de opstalverzekering.
Beheer van de tuin
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 plezier in de tuin. Deze groep

zorgt ervoor dat de tuin een prachtige plek is en blijft.
In 2019 krijgt de grote vijver een schoonmaakbeurt. Het vrijkomende slib wordt
afgevoerd naar diverse (groente)tuinen. Voor deze activiteit heeft Waterschap Rijn en
IJssel subsidie verleend.
In de winter wordt er weer intensief gesnoeid in het bosgedeelte.
Net als die van 2018 is de zomer van 2019 heet en droog. De planten en dieren in de
tuin hebben hier niet veel van te lijden.

Toekomst
De beneden- en bovenwoning van het pand in De Tuin van Sjef zijn verhuurd en
leveren geld op. Ook bijeenkomsten in de bezoekersruimte en bezoeken aan de tuin
zorgen voor inkomsten. We gaan verder met het opknappen van de schuur. Met de
hulp van vrijwilligers blijven we het onderhoud van de woning en het beheer van de
tuin uitvoeren en organiseren we de nodige activiteiten om de tuin onder de aandacht
van belangstellenden te brengen.

Financiën 2019
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.
Veel mensen die geld hebben geleend aan de stichting zetten de rente waarop zij recht
hebben om in schenkingen. Ook (delen van) leningen mag de stichting als
schenkingen in de boeken zetten. Fantastisch, want het gezond houden van de
financiële situatie van de stichting is een blijvend punt van aandacht.

Dankwoord
Het bestuur van Stichting De Tuin van Sjef bedankt allen die ook in 2019 hebben
bijgedragen aan het beheer, behoud én de toekomst van De Tuin van Sjef, inclusief
het woonhuis.

Bijlage:

- staat van baten en lasten 2019
- balans 2019

