HOVENIERSCENTRUM DE BRIELLAERD IN BARNEVELD

“EEN TUIN DIE
AANVOELT ALS
EEN WARME,
GROENE JAS”

Libelle Tuinplannen

Een bezoek aan Hovenierscentrum De Briellaerd in Barneveld
is echt een aanrader. Beplanting vormt de
hoofdmoot en alle materialen zijn op elkaar afgestemd.
Een plek voor inspiratie en rust.
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Op het 1 hectare grote
terrein worden veel vaste
planten zelf gekweekt.

BIJZONDERE TUIN

De Morris uit 1969
wordt nog steeds
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gebruikt.
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De pluimhortensia (Hydrangea paniculata
‘Limelight’) bloeit van juli tot oktober.

Deze sloot was
vroeger de
gracht van het
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oude landgoed.
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De potten zijn gevuld met
siergrassen en vaste planten.

Doornappel (Datura), een
eenjarige, giftige plant.

BIJZONDERE TUIN

Ook zonder beplanting
zijn deze loden potten
decoratief.

Willem van den Brink en Jan van
Maanen zijn de eigenaars van
De Briellaerd. Zij leiden het bedrijf
en maken de tuinontwerpen. Roelie,
de vrouw van Willem, doet vooral
de inkoop van de accessoires voor de
winkel en de ornamenten voor de
tuin.

Warme sfeer

“Ons assortiment is niet standaard”,
vertelt Willem. “Wij houden van
duurzame vaste planten, heesters en
bomen. De keuze van de materialen
moet naadloos daarbij passen. We
durven best een felle kleur te gebruiken, maar wel op een natuurlijke
wijze, waardoor er toch een warme
sfeer ontstaat. Harmonie en rust staan
bij ons hoog in het vaandel. Een
ornament in een tuin moet logisch
zijn, het moet een bepaalde hoek of
lijn accentueren. De sfeer die onze
tuinen uitstralen, is heel duidelijk.
Als deze stijl de klant aanspreekt, is
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“HARMONIE EN RUST
STAAN BIJ ONS HOOG
IN HET VAANDEL”
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het voor ons niet zo moeilijk meer
om met zijn eisenpakket een passend
ontwerp te maken.”

Planten in de hoofdrol

“We stellen hoge eisen aan de uitstraling van de accessoires die we in
de winkel verkopen. Ze moeten een
link leggen van binnen naar buiten.
Daarom ontwerpen we ook veranda’s
en pergola’s. Het interieur van de
woning en de tuin moet natuurlijk
in elkaar overgaan.
Beplanting speelt bij ons de hoofdrol,
want een tuin moet aanvoelen als een
groene jas.”

Witte knoop
(Anaphalis triplinervis).

Groot compliment

“Ons bedrijf is gevestigd op de plek
waar ooit landgoed De Briellaerd lag.
Het terrein is 1 hectare groot en er
zijn bezoekers die hier komen om
lekker rustig door onze showtuinen
te wandelen. Wij beschouwen dit als
een groot compliment”.

Bomen en heesters in potten.

Je kunt hier heerlijk
door de showtuinen
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wandelen.
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OOIT EEN LANDGOED,
NU EEN SFEERVOL
HOVENIERSCENTRUM

De winkel van het

Gaura lindheimeri is een vaste plant

hovenierscentrum.

die de hele zomer uitbundig bloeit.
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Klassiek vormgegeven
tuinvaas uit de Engelse
Cotswolds.

De bloemen van Persicaria
polymorpha, een vaste plant die
de hele zomer bloeit.

Voor de tuinkamer staat een grote
tafel met stoelen. Op de voorgrond
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een flinke pol Gaura.

Vanaf de oprijlaan kun
je de winkel zien liggen.
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Blik in de

De moerbeiboom (Morus)
met daarachter de
voorkant van de tuinkamer.

TEKST: Loes Langendijk. FOTOGRAFIE: Jeannine Govaers

tuinkamer.
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Een beukhaag
(Fagus sylvatica)
met daarachter
een wintergroene

IN DE TUIN ZIJN OVERAL
MOOIE DOORKIJKJES
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taxushaag.
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MEER WETEN?
Kijk op www.briellaerd.nl.
Voor het overdekte terras,
veranda en tuinhuizen:
www.wenz.nu.

AANBIEDING
Bij een bezoek aan De
Briellaerd krijgt u op vertoon
van deze Libelle Tuinen 25%
korting op de aanschaf van
een Gaura en een Erigeron.

