
Groene schatkamer vol zeldzame planten en dieren

S
jef van der Molen
was kunstenaar én
bioloog en overleed
in 2014. Zijn tuin was
zijn levenswerk en

een erfenis die tot op de dag
van vandaag groeit en
bloeit. 

Het doel van de bijzonde-
re Velpe-
naar? „Zo-
veel mogelijk
leven om me
heen”, aldus
de wijlen
grondlegger
van één van
Europa’s
meest biodiverse tuinen. 

Eigenhandig bouwde Sjef
zeven vijvers. Met oude dak-
pannen en stukken puin
legde hij hoogteverschillen
aan, zodat de meest onwaar-
schijnlijke plantensoorten
het uitstekend doen in hun
eigen kenmerkende bio-
toop. Maar liefst 57 bedreig-
de plantensoorten leven in
het ’Velpse oerwoud’. 

„Er komen (wilde) planten
en dieren voor die elders in
Nederland zeer zeldzaam
zijn, maar zich in de Tuin
van Sjef goed weten te hand-

haven en zich daar voort-
planten”, vertelt Sjefs wedu-
we Truus – niet zonder trots
– over de tuin die dertig jaar
geleden ontstond.

De waterval ruist en hom-
mels gonzen van bloem naar
bloem. Op de achtergrond
klinkt het kabbelen van de

Rozendaalse
Beek die
dwars door
het natuur-
gebiedje
loopt. Een
paar jaar ge-
leden dreig-
de de ge-

meente de tuin met de
grond gelijk te maken.
Stichting De Tuin van Sjef

Truus 
Schennink
(midden) is
trots op de
tuin die haar
inmiddels
overleden
man Sjef 30
jaar geleden
bouwde.
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NATUUR
Je waant je op het eerste
gezicht op het strand van
een paradijselijk eiland in
de tropen, maar deze
foto is gewoon in Neder-
land gemaakt! Heel exo-
tisch, de zonsopkomst
boven het opdrogende
land van de Marker Wad-
den. 
Dit nieuwe land in de
provincie Flevoland is
van Natuurmonumenten.
De horizon lijkt tijdens de
zonsopgang in vuur en
vlam te staan. De reflec-
tie van het veelkleurige
rood op water en slib
versterkt de magie van
dit canvas. 
Nu hopen dat het gezeg-
de ’Morgenrood, water in
de sloot’ de tropische
droom niet verstoort.
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TROPISCH
LAND

De tuin is opgebouwd
uit een heel scala aan
biotopen. Hierdoor
wordt een maximum
aan biodiversiteit be-
reikt. Dat is mede te
danken aan de aftak-
king van de Rozendaal-
se Beek, die zorgt voor
vochtige plekken in de
tuin. Door hoogtever-
schillen zijn er ook
droge zon- en schaduw-
rijke biotopen, die weer
gunstig zijn voor ande-
re flora en fauna. Be-
zoekers kunnen zich
melden via detuinvans-
jef.nl. 

BIOTOPEN

In de Tuin van Sjef ligt ook een klein akkertje
met rogge, haver en gerst. Tussen de granen
groeien zeldzame akkeronkruiden. Plantjes
als wilde weit en spiegelklokjes kunnen zo
behouden blijven. Nu mogen boeren hun
eigen zaad niet bewaren om de opbrengst te
vergroten. Daardoor zijn de akkeronkruiden
zeldzaam geworden en kunnen ze op den duur
helemaal verdwijnen. 

In de Tuin van Sjef leven 57 Rode Lijstsoor-
ten, zoals welriekende agrimonie, amandel-

wolfsmelk en gele zonneroosjes.

RODE LIJST

MOOI
NL

door Chris Ververs

Een stukje paradijs in Velp. Zo kan de ’Tuin
van Sjef’ wel omschreven worden. In een
villawijk bij Arnhem ligt, tussen de aange-
harkte gazons, een woeste explosie van
groen die jaarlijks honderden bezoekers
trekt. 

luidde de noodklok en za-
melde geld in. De opzet
slaagde. Hun paradijs was
gered. 

Sindsdien trekt de tuin
meer en meer bezoekers.
„Iets waar de vier bestuurs-
leden en vele vrijwilligers de
handen aan vol hebben”,
zegt Truus lachend, terwijl

’Wandeling
is net een
expeditie’

ze een korte rondleiding
geeft. 

Een wandeling door de
tuin is net een expeditie.
Langs een ’Zuid-Frans’
paadje zien we bergsteen-
tijm, wimperparelgras, la-
vendelbladige salie en de
Karthuizer anjer.

Op de zorgvuldig aange-
legde puinhelling komt het

bedreigde rapunzel-
klokje tot groei

en verderop
bloeit wit vet-

kruid en de
’superzeld-
zame’ knol-
spirea. „We
zorgen er

wel voor dat
we hier niet al

te veel aan
doen”, verklaart

Truus. „Kijk, soms trek ik
wel wat grasjes weg, want
die steenbreek- en blaasva-
rens zijn allemaal zeldzaam.
Ze mogen niet verstikken
door het gras.”

Tussen het groen krioelt
het van de dieren. Aard-
hommels, vlinders en spits-
muizen leven naast de ge-
rande oeverspin, de struiks-
lak, ijsvogel en het winter-
koninkje. In de vijver zien
we vissen, salamanders en
kikkers. Een paradijs voor
de reiger, ware het niet dat
het water te diep is voor de
roeipotige.

Mattenbies
We zijn pas halverwege de

tuin en Truus kan nog zo-
veel meer vertellen. „Niet al-
les is bijzonder en bedreigd,

AKKERONKRUID

Verborgen
paradijs

hoor. Kijk, hier groeit lis-
dodde en daar de matten-
bies, waar ze in het Open-
lucht Museum stoelen van
vlechten. 

En daar... Ach, laat maar”,
lacht Truus. „Als ik alle
soorten op moet noemen,
word je helemaal gek. Kom
gewoon nog een keer kijken.
Iedereen is welkom.”


