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Truus Schennink, drijvende kracht achter de Tuin van Sjef, voor de poort naar de tuin. -FOTOBRON--foto Marc Pluim

Tuin van Sjef: tijd dringt
Velpse 'kringlooptuin' krijgt geld niet voor de deadline bij elkaar. Toch lijkt
redding nabij.
DOOR MARC VAN ONNA
Spanning bij iedereen die de door bulldozers bedreigde Tuin van Sjef in Velp een warm hart toedraagt.
Sinds april is via crowdfunding dik 2 ton opgehaald om de verwilderde schepping van de in 2014
overleden kunstenaar/bioloog Sjef van der Molen te laten voortbestaan. Er is nóg 1 ton nodig. En ook al
was er gisteren een benefietavond met acteur Eric van der Donk, het zal niet lukken dat geld voor 1
januari op te halen. Die dag loopt de deadline af die eigenaar gemeente Rheden stelde aan een stichting
die de tuin en bijbehorende villa wil kopen.
Toch is er hoop. De gemeente biedt naar eigen zeggen niet, zoals afgelopen zomer, opnieuw uitstel, maar
wil wel wachten met het definitief maken van de koop tot april.
Voorzitter Sjaak van 't Hof van de stichting die ijvert voor behoud van de nalatenschap van de Velpse
paradijsvogel, zegt dat het zaak is tot die tijd meer crowdfundingsobligaties aan de man te brengen. "Ik
hoop op extra giften en een bank die een hypotheek wil geven voor het resterende bedrag."
Hij wil de obligatiehouders en de bank uiteindelijk terugbetalen met de huur die Van der Molens partner
Truus Schennink betaalt. Zij woont in het huis dat bij de tuin hoort. Waarschijnlijk komt er nog een
huurder bij. De exploitatie van de tuin moet worden bekostigd van activiteiten als concerten. Een bezoek
aan de tuin blijft gratis. Dat zou Sjef, die 69 jaar oud werd, zo gewild hebben, meent Van 't Hof.
Rheden verwierf het terrein in de jaren tachtig. Er stond een autospuitbedrijf op. Die bedrijvigheid was
ongewenst in een woonwijk. Van der Molen zou er tijdelijk wonen. Hij ging niet meer weg. In zijn
vroegere woonkamer is veel nog zoals het was; het lijkt alsof hij elk moment kan binnenlopen. Overal
liggen botjes, schedels, fossielen en andere vondsten die de bebaarde autodidact deed. Het lijkt veel op
een natuurmuseum. "De geest van Sjef moet hier waaien", zegt Schennink. "In de tuin ook. Stel je toch
voor dat een ander alles koopt. Dan wordt de tuin vast platgewalst en sterft Sjef nog eens."
De ecologische kringlooptuin weerspiegelt de maker door de combinatie van cultuur en natuur. De
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toegangspoort is opgetrokken uit fossielen en scherven, een parodie op de schelpenpoort in Rozendaal.
Niveauverschillen, puinhellingen en vijvers zijn een uitwerking van zijn jeugddroom. Als kind stapelde
hij stenen in de tuin van zijn Arnhemse pleegouders: huisjes voor pissebedden, duizendpoten en spinnen.
Van 't Hof herinnert zich dat Van der Molen in de jaren zeventig een soortgelijke tuin had bij Rhederhof;
beiden woonden daar op kamers. Het vroegere Arnhemse raadslid is sinds 1999 voorzitter van de
stichting. In de tuin gedijen zeldzame dieren en planten. Vrijwilligers helpen dat zo te houden. "Hoe wild
de tuin ook is, onderhoud is nodig. Anders hou je op den duur bos over."
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