Hovenierscentrum
De Briellaerd
Plantenparadijs en wandeldomein

Planten spelen de hoofdrol. De showtuinen rondom de winkel zijn vooral
een wandeldomein, met een geheel eigen sfeer. ‘Trends spelen hier geen rol.’
TEKST EMIEL VAN DEN BERG | FOTOGRAFIE JEANNINE GOVAERS
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W

ie het wandeldomein van De Briellaerd voor de
eerste keer binnenloopt, voelt meteen de passie
en smaak die het bedrijf consequent in zowel de
tuinwinkel als de showtuinen presenteert. De in
de stijl van een oude schuur gebouwde winkel herbergt sfeermakers als schalen, potten, kaarsen en tal van andere accessoires.
Op een oude houten tafel liggen boeken over architectuur,
antiek, kleur en eigentijds wonen. Ook het boek Droomplanten
van Piet Oudolf ligt op tafel. Plantenmensen dus.
Buiten is er van alles wat de aandacht vraagt; van loden bakken,
antieke troggen en moderne potterie, tot kunstvoorwerpen in
diverse stijlen. De wandeling leidt langs showtuinen, afgewisseld met ruimtes voor plantenverkoop. Steeds in verrassende,
afzonderlijke tuinkamers met hier en daar doorkijkjes naar de
gebouwen of naar een karakteristieke solitaire boom. Er heerst
een aangename nonchalance, maar over alles lijkt nagedacht.
De gebouwen zijn opgetrokken uit oude bouwmaterialen en
ademen een sfeer alsof ze er al decennia lang staan. De planten
voor de verkoop staan zo gepresenteerd dat de passant het
gevoel krijgt door een aangelegde tuin te wandelen.
De Briellaerd laat bij de eerste kennismaking precies zien waar
het voor staat: een verbinding creëren tussen planten, (tuin-)
architectuur en kunst. Steeds in de breedste zin van het
woord. Of, om met de woorden van Willem van de Brink – die
het bedrijf samen met zijn vrouw Roelie oprichtte – te spreken:
‘Onze bemoeienissen gaan ver; van tuinmeubels tot potterie
en van veranda tot beplanting.’

TIJDLOOS
De Briellaerd is breed georiënteerd, maar alles draait om de tuin.
Het bedrijf omvat naast een plantencentrum annex winkel een ontwerpbureau en een afdeling voor aanleg, onderhoud en renovatie.
In plaats van tuinontwerp spreekt het bedrijf overigens liever van
‘vormgeven met groen’. Jan van Maanen, sinds vier jaar compagnon
van Willem en Roelie, legt het uit. ‘Onze tuinen zijn tijdloos, omdat
groen voorop staat. Planten spelen de hoofdrol. Omdat groen in een
tuin naast sfeer ook zorgt voor leven en beleving.’
Jan vertaalt tijdloos naar trendloos. Bijzonder in een tijd waar
betonnen vierkantemetertegels, olijfbomen met lavendel en
langwerpige vijvers al jaren de dienst uitmaken. ‘Wij laten ons
niet leiden door trends maar wél beïnvloeden door stromingen. Zo krijgen onze tuinen meestal een vormgeving met
strakke lijnen maar maken we die lijnen vooral met groen.
Daar tussen is dan volop ruimte voor losse beplanting.’
Lijnen in de vorm van hagen bestaan bij De Briellaerd, net als
blokken, bollen en wolken, soms uit de geijkte Buxus, Taxus,
Fagus of Carpinus, maar het bedrijf zoekt in haar tuinen constant
naar alternatieven. Willem noemt als andere wintergroene
oplossingen de cultivars van Ilex meserveae en van Osmanthus de
soorten O. heterophylla en O. burkwoodii, waarvan de laatste
vooral om de geur wordt gewaardeerd. ‘Maar in bladverliezend is
er zeker ook veel mogelijk. Erg mooi zijn wolken van Viburnum
plicatum ‘Watanabe’ met maandenlange bloei, of Itea virginica
‘Henry’s Garnet’.’ De laatste valt volgens Jan op door de witte
bloemen, maar heeft als extra dat het blad in de herfst dieprood
verkleurt en gedeeltelijk tot aan het einde van de winter aan de
struik hangt. ‘Waar we ook voor kiezen in een tuin, uitgangspunt is altijd dat het planten moeten zijn die het in die bewuste
tuin goed doen.’

WISSELEND
Met die laatste opmerking verwijst Willem naar het feit dat ze
door het hele land tuinen aanleggen en dat de beplanting
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daarom nog al eens kan wisselen. Als voorbeeld noemt hij de
tuinen die het bedrijf op Terschelling heeft aangelegd.
Belangrijke aandachtspunten zijn daar de (zoute) wind, het
koelere klimaat en de grondsoort. ‘Het geeft steeds weer een
kick om een tuin te ontwerpen in een voor jou onbekend
gebied. Om daar een match te maken tussen natuur en
cultuur. Specifieke kennis is dan een vereiste, je moet je echt
verdiepen in de omgeving.’ Doorgaand over Terschelling
vertelt hij dat het in zo’n uitzonderlijk gebied bij beplanting
vooral belangrijk is om goed in de omgeving rond te kijken.
‘Vooral kijken naar wat er in de buurtuinen groeit. Met die
informatie vullen we dan 80% van de tuin. De resterende 20%
geeft ruimte voor verrassingen. Ons streven is nooit een
instant tuin te maken.’

SOLITAIREN
Dat De Briellaerd geen instant tuinen maakt, blijkt al heel snel
door te kijken wat het hovenierscentrum aan planten aanbiedt. Het sortiment behelst uiteraard het gangbare en veel
gevraagde materiaal. Bij de entree valt de grote groep
Hydrangea arborescens ‘Annabelle’ op. Maar wie verder kijkt,
ziet veel meer. Bij de bomen bijvoorbeeld een mooi exemplaar
van een meerstammige Koelreuteria paniculata. Een eenling
die wacht op de dag dat hij als karakteristieke solitair naar een
tuin mag verhuizen die hij dan precies de aanblik geeft die het
bedrijf voor ogen heeft. Iets verder staan, net zo geduldig
wachtend, een paar laag vertakkende Carpinus japonica.
Opvallend zijn verder enkele wintergroene eiken waarvan
Q. ilex een bekende is maar Q. x hispanica ‘Fulhamensis’ veel
minder voorkomt. Enkele knotvormen van Salix alba
‘Chermesina’ wachten op een tuin waar ze met hun oranje
twijgen vooral in de winter zullen opvallen en grote exemplaren van de grijsbladige Elaeagnus ‘Quicksilver’ verhuizen in de
toekomst misschien wel naar Terschelling. Willem vertelde
immers dat vooral grijsbladige planten het goed in de kustgebieden doen.
Opvallend zijn verder forse exemplaren van Viburnum lantana,
Chimonanthus praecox, Diospyros kaki, Styrax japonica, Stewartia
pseudocamellia en bij de bomen Pterocarya stenoptera ‘Fern Leaf’.
Jan wijst ook nog op Parrotiopsis, Emmenopterys en Nyssa waarvan
hij de twee laatste belangrijk vindt om hun herfstkleuren.
Het heeft De Briellaerd wat zoekwerk gekost, maar inmiddels
beschikt het bedrijf over een uitgebreid netwerk van kwekers
waar het dit bijzondere sortiment koopt. ‘Overigens is het
zeker niet onze bedoeling alle tuinen vol te zetten met rariteiten’, vertelt Jan. ‘Waar we altijd naar streven is een tuin met
een eigen identiteit. Geen een tuin is bij ons hetzelfde.’

Informatie
Hovenierscentrum De Briellaerd
Plantagelaan 20
3772 MB Barneveld
T +31 (0) 342 40 45 10
www.briellaerd.nl
Openingstijden tuinwinkel/wandeldomein dinsdag
tot en met zaterdag van 9.00-17.00 uur.
Open landgoeddagen: vrijdag 16 september en
zaterdag 17 september, thema ‘Zilver en Goud’.
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