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De Briellaerd

opentuinen
commissie

Een plek waar architectuur
en natuur samenkomen

Linkerpagina: Een lang klinkerpad verbindt de diverse tuinkamers.
Boven: Tuinornamenten worden opgenomen in het groen.
Tekst - Christien van den Brink
Fotografie - Zwenneken van den Brink

In het Gelderse Barneveld liggen de
grondvesten van een oud landgoed genaamd
‘De Briellaerd’. In 1852 werd het aanwezige
landhuis gesloopt; de contouren zijn vervaagd.
Nu, anderhalve eeuw later, is de sfeer van het
landgoed weer opgewekt. De oprijlaan van wat
nu hovenierscentrum De Briellaerd is, leidt
de bezoeker langs grote zuilen van beuken en
buxushagen. Zo proeft deze nog iets van de
rust van het oude landgoed.

Hovenierscentrum De Briellaerd, tuin nr. 90 in
de Open Tuinen Gids 2012, is open van dinsdag
tot en met zaterdag van 09-17 uur, behalve in
januari. Voor donateurs en andere bezoekers is
de tuin gratis te bezoeken. Groepen op afspraak.
Plantagelaan 20, Barneveld
www.briellaerd.nl
info@briellaerd.nL

“Toen we hier in 1990 neerstreken was er alleen nog een sloot, het overblijf
sel van de oude gracht, en de fundering van de oude toegangspoort die aan
het oude landgoed herinnerden. Voor de rest was er niets dan weiland.” Aan
het woord is Willem van den Brink, eigenaar van De Briellaerd. Samen met
zijn vrouw Roelie van den Brink bouwde hij in de jaren daarna het hoveniers
bedrijf verder op. Twintig jaar later, is het stuk land omgetoverd tot een
oase van groen, met daarin opgenomen een tuinwinkel, een ontwerpatelier,
bijgebouwen en te bezichtigen tuinen.
Plantensoorten
En in die tuinen staat een veelheid aan plantensoorten. Hagen van Carpinus,
Taxus en Fagus zorgen dat er structuur ontstaat in de tuin. Een rijk assorti
ment aan vaste planten geeft de borders kleur. Willem van den Brink: “Vaste
planten zijn onze passie. Het is altijd weer een ontdekkingsreis om te zoeken
naar de nieuwste combinaties van planten.” Een lang klinkerpad verbindt de
tuinkamers met elkaar. De verschillende tuinkamers, het weelderige groen en
de serene rust scheppen een klein paradijs, waar de bezoeker de tijd even kan
vergeten. Her en der op het terrein staan rariteiten of zeldzame planten als
de Emmenopterys, Parrotiopsis, Stewartia en Heptacodium. Ook vergeten
planten als de kweepeer en de mispel hebben hun plek gekregen.
“In de schaduwlaan experimenteren we met soorten die zich hier willen
vestigen, de recente aanplanten zijn Aruncus ‘Horatio’, Paris en Strobilanthes
atropurpureus.” Aldus compagnon Jan van Maanen. Willem van den Brink:
“En op het achterste deel van het terrein willen we op korte termijn ons vaste
plantensortiment verder op gaan zetten.”
De laatste aanwinst op het landgoed is de kloostertuin, met een muur
gemetseld van stenen uit 1640, afkomstig uit Brugge. Een kloostergang en

een Franse fontein geven deze buitenruimte een bijzonder karakter. Hier
staat ook een collectie van de moerplanten waarmee de hoveniers verder
kweken. De bezoeker kan zich hier tegoed doen aan een kop koffie of thee,
als het Hollandse weer het tenminste toelaat, anders lekker opwarmen bij de
leestafel voor de spekstenen kachel.
Inspiratie
De Briellaerd verzorgt ook tuinontwerpen. De inspiratie daarvoor ontstaat zelden
alleen achter de tekentafel. Vooral de natuur biedt ideeën. Jan van Maanen: “Wij
laten ons niet alleen inspireren door de natuur, maar ook door de geschiedenis
van een plek en van de omliggende architectuur.”
Jan van Maanen en Willem van den Brink zijn beiden verantwoordelijk voor het
maken van de tuinontwerpen en begeleiden de uitvoering van de projecten.
In de ontwerpen staat het levende materiaal op de eerste plaats; bestrating,
ornamenten, overkappingen en bijgebouwen moeten opgenomen worden in het
groen. “Wij zijn altijd op zoek naar de balans tussen intimiteit en ruimte. Het
moet voelen als een warme ‘groene jas’,” zegt Jan van Maanen.
Hoveniers
Het vakkundig team van hoveniers houdt zich bezig met de uitvoering en
het onderhoud van de tuinen. De Briellaerd traint het vaktechnisch personeel
door vaak op pad te gaan om tuinen te bekijken. Dit helpt om inspiratie op te
doen, plantenkennis te verzamelen en inzicht te krijgen in het lijnenspel van
tuinen. Jan van Maanen: “Met name plantenkennis is onmisbaar wanneer je
een goede hovenier wilt zijn, dat is ook de reden dat wij hier veel aandacht
aan besteden. Die kennis moet ons kenmerk zijn, onze passie.”
Christien van den Brink is werkzaam op het hoveniersbedrijf.
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Valeriaan, met het ontwerp-atelier op de achtergrond.

