
Herfstige 
 ontdekkingstocht

BENT U OP ZOEK NAAR INSPIRATIE VOOR UW TUIN? OF WILT U GEWOON EVEN 
GENIETEN VAN EEN MOOIE WANDELING OF EEN RUSTIG MOMENT OP EEN 

MOOIE PLEK? DAN ZOU U ZEKER EENS EEN BEZOEKJE AAN DE TUINEN VAN 
‘DE BRIELLAERD’ KUNNEN OVERWEGEN OM DE SFEER TE PROEVEN OP HET 

PERCEEL VAN EEN VOORMALIGE LANDGOED.

PRODUCTIE: FEATURES & MORE – TEKST EN STYLING: WILMA CUSTERS – FOTOGRAFIE: RENEE FRINKING

 

Het Zanthoxylum-boompje in herfstachtige kleuren. Deze boom is bekend 
vanwege zijn – volgens de Indianen – helende werking tegen kiespijn.
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STIJL EN DUURZAAMHEID
Bij de Briellaerd vindt u de bezoekerstuinen, 
het wandeldomein, het ontwerpatelier en de 
tuinwinkel. Naast een heerlijke wandeling 
kunt u ook een bezoek brengen aan de tuin-
winkel. Hier wordt een groot assortiment 
van tuin- en woonaccessoires aangeboden. 
Allemaal met zorg ingekocht met het oog op 
stijl, duurzaamheid en ‘fraaiheid’. Ook zijn er 
leuke cadeauartikelen te vinden. Verder is De 
Briellaerd gespecialiseerd in het kweken en 
verkopen van vaste planten en kan het uw tuin 
ontwerpen én aanleggen.

Deze zeer bijzondere zandstenen fontein werd in Frankrijk op de kop getikt.

Een mooie schaal gevuld met gedroogde granaatappelen.
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“In onze tuinen 
wil iedere vogel 
wel landen”  
Jan van Maanen

Onder het zelfontworpen afdak (gemaakt van oude steigerplanken) wordt 
een mooie verzameling accessoires voor veranda’s tentoongesteld: ideaal 
voor een warme en natuurlijke decoratie in het exterieur. Zo’n wandje is 
ook een snelle en effectieve manier om in uw eigen tuin te gebruiken voor 
een hoekje. Werk de planken af met een mooie matte kleur en voilà!
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LANDGOEDSFEER
In het Gelderse dorp Barneveld, aan de rand van de Hoge Veluwe, 
liggen de grondvesten van een oud landgoed: ‘De Briellaerd’. In 
1852 werd het aanwezige landhuis gesloopt en is het oorspronkelijke 
perceel langzaam gaan veranderen. De toenmalige toegangspoort 
staat tegenwoordig bij het landgoed ‘den Boom’ in Leusden. Nu, 
anderhalve eeuw later, wordt de landgoedsfeer weer opgepakt door 
Willem van den Brink en zijn vrouw Roelie. Willem kocht het per-
ceel in 1992 en had grootse plannen: hij wilde er een kwekerij van 
planten, bloemen en bomen beginnen en het geheel gaan openstel-
len voor het publiek. “Ik wilde graag mijn gevoel voor stijlen en 
sferen gaan delen met andere mensen door mooie stijltuinen aan te 
gaan leggen. Een bron van inspiratie aanreiken.” Zijn passie voor 
tuinieren heeft Willem niet van vreemden: zijn vader was ook een 

erkend hovenier en de kennis en passie is moeiteloos overgedragen 
van de ene generatie naar de andere. 

LANGZAME UITBREIDING
Willem begon het perceel te ontwikkelen bij de poort en de uitbrei-
ding zette zich zo langzaam voort. Een proces dat tot de dag van van-
daag nog steeds gaande is. De stijlvolle oprijlaan van De Briellaerd 
leidt langs de grote zuilen van beuken en buxushagen, Engelse tuinen 
en Franse hoekjes. Zo proeft u nog iets van de rust van het oude land-
goed. De tuingalerie met het ontwerpatelier en de tuinwinkel bevin-
den zich midden op het perceel. Willem en Jan zijn verantwoordelijk 
voor de ontwerpen van de tuinen, Roelie bestiert de winkel, de inkoop 
en de algemene administratie. Zoals Willem zelf al glimlachend zegt: 
“Achter een goede ondernemer schuilt een sterke vrouw.” We vormen 

Dit mooie beukenlaantje is onderdeel van het ‘wandeldomein’ 
van de Briellaerd. Je kan hier eindeloos genieten van de mooie 
uitzichten, de mooie zij-ingangen die je weer naar een nieuwe 
stijltuin leiden, van de mooie ornamenten die overal verscholen 
staan en de prachtige kleuren die zich vormen in de herfst.
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“Het lijnenspel en de 
architectuur vormen de 

basis van iedere tuin”
Willem van den Brink

Dit beukenlaantje is een mooi voorbeeld van een toegepast lijnenspel.

In de tuinkamer kunnen bezoekers zich even 
opwarmen bij de open haard die de hele dag brandt.
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een perfect team. Maar Willem en Roelie hebben geleidelijk hun 
tweekoppig team uitgebreid naar een bedrijf van twaalf hoveniers.

VERLIEFD WORDEN
De planten, het groen, vormen het levende onderdeel van een tuin. 
Het pad, een pergola en andere items worden gezien als decoratie en 
vormt slechts een ondergeschikte aanvulling op het groen. Maar het 
vormt samen wel één geheel. Het lijnenspel, de architectuur vormen 
de basis van iedere Briellaerd-tuin. Jan: “In onze tuinen wil iedere 
vogel wel landen!” Jan en Roelie bezoeken diverse beurzen in heel 
Europa om zo de meest bijzondere spullen te ontdekken. Roelie voegt 
toe: “Het is eigenijk een zeer natuurlijke selectie, waarbij we de spul-
len allereerst zelf mooi moeten vinden. We moeten er eerst zelf ver-
liefd op worden.” •

Niet alleen de vogels vinden het fijn bij 
De Briellaerd.

“Ik wilde graag 
mijn gevoel voor 
stijlen en sferen 
delen met andere 
mensen”
Willem van den Brink
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IDENTIKIT
BEWONERS: Willem van den Brink en partner Roelie  
 van den Brink
OPPERVLAKTE: 1 hectare
ONTWERP EN AANLEG: Hovenierscentrum De Briellaerd
BASISBEPLANTING: haast oneindige mix van planten
INDELING: diverse stijltuinen in diverse stijlen
JAAR VAN AANLEG:  1992

TOEKOMSTPLANNEN
Het perceel onderging in de loop der jaren al heel wat veranderingen, 
maar toch koesteren Willem en Roelie nog tal van toekomstplannen. 
“We dromen er nog van om een mooie theeschenkerij te gaan begin-
nen, een prachtige pluktuin aan te leggen en zeer bijzondere planten 
en nieuwe soorten te blijven kweken.” Het overdragen van dit bijzon-
dere vak is een droom die reeds in vervulling lijkt te zijn gegaan: de 
dochter van Willem heeft dezelfde voelsprieten en blijkt te zijn ‘be-
smet’ met hetzelfde ‘groene virus’.

De terracotta schaal is een perfect voorbeeld van een duurzaam 
tuinornament. Deze prachtige schaal komt uit de Italiaaanse collectie 
van Francisco del Rei en is op ambachtelijke wijze geproduceerd.

Mooie close-up van een Rodgersia (Schout-bij-nacht).
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