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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, met het doel de Tuin van Sjef te behouden als natuur- en cultuuroase, is 

mogelijk gemaakt door de financiële steun van veel particulieren en een hypothecaire 

lening van het Nationaal Groenfonds. 

 

Vrijwilligers houden zich bezig met het beheer van de tuin, het rondleiden van 

bezoekers, klussen aan het woonhuis en andere activiteiten. 

 

Dit verslag gaat over het jaar 2021 waarin nog veel beperkingen golden door  de 

coronapandemie. 



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 na het overlijden van Sjef (2014) 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 2021 
 

Het bestuur 

Eind 2021 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 overlegt in 2021 enkele malen over financiën, het onderhoud van het huis 

en het beheer van de tuin.  

 

Communicatie, expositie, workshops en andere activiteiten 

Ook dit jaar verschijnen er enkele nieuwsbrieven en berichten op Facebook. De 

Regiobode besteedt aandacht aan de tuin en de bijzondere expositie met 

jeugdtekeningen en latere kunst van Sjef. 

Deze expositie, opgesteld in de bezoekersruimte, geeft een goed beeld van de 

autodidactische ontwikkeling van Sjef en het leidende thema in zijn kunst: de natuur, 

met menselijke invloeden. 

Ongeveer 125 mensen bezoeken deze expositie, vanwege corona in kleine groepjes. 

De gemeente Rheden heeft voor deze tentoonstelling tekeningen van Sjef in bruikleen 

gegeven die hij heeft gemaakt in het kader van de BKR (de Beeldende Kunstenaars 

Regeling die gold van 1956 -in 1949 gestart als ‘ contraprestatie’- tot 1987, niet te 

verwarren met het Bureau Krediet Registratie). 

 

Rob Chevalier verzorgt vier workshops voor kinderen met in totaal 40 deelnemers. Zij 

leren kringloopkunst maken, geïnspireerd door de tuin, de jeugdtekeningen en kunst 

van Sjef en de in vitrines in de bezoekersruimte uitgestalde vondsten. 

 

Ondanks corona worden er tuindagen en rondleidingen op afspraak gehouden, 

rekening houdend met de geldende maatregelen. Bij elkaar trekken deze ruim 125 

bezoekers. In september is de tuin geopend tijdens de Open Monumentendagen. Hier 

komen 111 mensen op af. 

 

In oktober houdt Helicon, een groenopleiding in de gemeente Rheden, lessen voor in 

totaal 50 studenten in de tuin. Zij doen inspiratie op hoe je tuinen op een meer 

natuurlijke dan de traditionele manier kunt aanleggen. 

 

Bezigheden in het huis en andere opstallen 

In het voorjaar maken vrijwilligers de schuur, die moet gaan dienen als atelier, leeg. 

De spullen die in deze schuur staan, brengen zij over naar de kelder. Elektriciteits- en 

verwarmingsleidingen worden vanuit het huis naar de schuur doorgetrokken. In 

november wordt een betonvloer gestort. 

 

Beheer van de tuin 

Het hele jaar voeren vrijwilligers beheerwerkzaamheden uit in de tuin. Speciale 

aandacht gaat uit naar de vijvers, lekkages worden gedicht. 

Waterschap Rijn en IJssel verleent vergunning voor het gebruik van een pompje dat 

de bovenste vijver -zo nodig- voedt met water uit de Rozendaalse Beek. Hetzelfde 

waterschap schrapt, na overleg met omwonenden en het bestuur van onze stichting, 

het voorstel voor een ingrijpende wijziging van de keur. Volgens de letter van dit 

voorstel zou er geen beplanting vlak langs de beek mogen staan. Het waterschap heeft 



erkend dat een opgelegde beek, wat de Rozendaalse Beek hier is, een ander karakter 

heeft dan een watergang in boerenland. 

 

In de winterperiode vinden er snoeiwerkzaamheden plaats. In de zomer het 

gebruikelijk onderhoud, zoals paden vrij van begroeiing houden en ervoor zorgen dat 

de vijvers en waterloopjes doorstromen. 

Vanwege corona werken de vrijwilligers twee dagen per week in kleine groepjes. 

 

Als dank voor hun zeer gewaardeerde inzet krijgen de vrijwilligers een Tuin van Sjef 

T-shirt, gedrukt door Zeefdrukmakers Amsterdam. 

  



Toekomst 

 

De beneden- en bovenwoning van het pand in De Tuin van Sjef zijn verhuurd en dit 

levert geld op. In de zomer van 2022 maakt de huurder van de benedenwoning plaats 

voor een andere. Het leuke van onze huurders is dat zij met hart en ziel verbonden 

zijn met de plek waar ze wonen en graag helpen De Tuin van Sjef te behouden. 

Wonen in het huis van De Tuin van Sjef betekent concessies doen aan luxe en 

comfort, maar je krijgt er heel veel voor terug! 

 

Naast de verhuur zorgen bijeenkomsten in de bezoekersruimte en bezoeken aan de 

tuin voor inkomsten, hopelijk in het post-coronatijdperk weer meer dan in 2020 en 

2021. 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 2021 
 

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. Verder ontvangen we regelmatig andere giften. 

Geweldig, het gezond houden van de financiële situatie van de stichting is en blijft 

noodzakelijk om de Tuin van Sjef te laten voortbestaan. 



Dankwoord 
 

Het bestuur van Stichting De Tuin van Sjef bedankt allen die ook in 2021 hebben 

bijgedragen aan het beheer, behoud én de toekomst van De Tuin van Sjef en het 

bijbehorende woonhuis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage: - staat van baten en lasten 2021 

  - balans 2021 


