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Elk seizoen heeft zijn 
charme. Maar als het lente 
wordt, beginnen de harten 
bij Hovenierscentrum De 
Briellaerd in Barneveld toch 
sneller te kloppen. „Dan voel 
je dat het weer gaat stromen. 
Bij de eerste zon merken we 
dat meteen aan de klanten, 
en ook aan onszelf.’’ 
TEKST: FREDERIKE KROMMENDIJK  FOTO’S: SIETSKE DE VRIES
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A
ls ontwerper kan Jan van Maanen van 
De Briellaerd ook genieten van de  
winter. De strenge silhouetten, het  
lijnenspel in de tuin, prachtig. Maar  
zijn hart springt echt op als de lente  
zich laat zien. ,,Natuurlijk met de  
verwilderingsbollen, die overal weer 
opkomen. Maar ook bij het opkomen 
van de vaste planten. De neuzen van de 
hosta’s, de punten van Amsonia, allemaal 
tekenen dat het echt gaat beginnen. Het 
frisse van die lentebloei contrasteert 

weer heel mooi met het kale hout van bijvoorbeeld de kurkeik.’’
Ook op De Briellaerd stelen de verwilderingsbolletjes als eerste de show  
in het voorjaar. ,,Dat zijn ook bijna vaste planten, omdat ze zo trouw  
terug komen en zich vermeerderen’’, vindt Jan. Allium ursinum (daslook), 
anemoontjes, Uvallaria, ze volgen elkaar mooi op. Daarna is het de beurt 
aan vroege vaste planten zoals Brunnera macrophylla, waarvan de witbloei-
ende ’Eddie’s White’ en ’Betty Bowering’ zijn voorkeur hebben. ,,Heel 
mooi en spectaculair te combineren met Ophiopogon planiscapus ’Niger’, 
een bijna zwart grasje.’’
Een veel minder bekende vaste plant die op De Briellaerd steevast veel 
kopers verleidt is Mukdenia. Die bloeit al in de eerste weken van april met 
witte bloemen boven het blad uit, en heeft in de herfst ook nog fraaie 
bladtinten. ,,Echt een mooie frisse plant, die weinig eisen stelt.’’ Nog zo’n 
fraaie lentebloeier: Trachystemon. Paarse bloemen sieren de plant al eind 
februari, nog voor de grote ruwe bladeren in optima forma verschijnen. 
Geschikt voor lastige plekken als bijvoorbeeld droge schaduw. 

Indrukwekkende oprijlaan
De Briellaerd is zomer en winter de moeite van een bezoekje waard, want 
het staat hier bol van de sfeer. Oorspronkelijk was hier een landgoed met 
een groot landhuis, maar dat huis werd gesloopt in 1852. Toen de huidige 
eigenaren Willem en Roelie van den Brink hier in 1990 begonnen was het 
weiland. Maar de fundamenten van de oude toegangspoort zijn terugge-
vonden en de sfeer van een landgoed is teruggebracht. Bijvoorbeeld door 
de oprijlaan met zuilen van beuk, en buxushagen. Dat maakt deze plek zo 
bijzonder; bezoekers ademen ook anderhalve eeuw na de sloop van het 
landhuis toch meteen die sfeer in.
Dat is ook wat klanten hier zoeken: een vleugje sfeer voor in hun eigen tuin. 
Of dat nu met de goede plantenkeuze is of met een welgekozen ornament, 
op De Briellaerd vind je het allemaal. ,,Wij zijn vooral echte plantenmensen. 
Decoratie, bestrating, verlichting, het heeft allemaal een functie in de tuin, 
maar bij ons moet het wel opgaan in het groen. Als mensen bij jou buiten 
komen en zeggen: wat een mooie hof, wat een heerlijke plek, dan is dat ook 
voor ons een veel groter compliment dan dat ze zouden zeggen: wat een 
mooie bestrating of wat een leuke spullen. Groen is bij ons nummer 1.’’
Veel klanten komen als ze pakweg een jaar of drie geleden een tuin hebben 
aangelegd en nog sfeer missen. ,,Lijnen die niet helder zijn, waardoor het 
te rommelig oogt. Maar ook iets heel simpels. Zo maken veel ontwerpers 
een terras pal aan het huis, en dan komt de tuin. Dan zit je dus wel buiten, 
maar voor je gevoel niet echt in de tuin. Door een klein deel bestrating weg 
te halen en ook groen dicht bij huis te zetten, neem je dat gevoel al weg.’’

Levende tuinen
De strakke, steriele tuinen die zo populair waren de laatste jaren, waren 
niet Jans ding. ,,Wij zijn hier van de levende tuinen. Dat betekent zeker niet 
rommelig of wanordelijk: je hebt duidelijke architectuur nodig en goede 
lijnen. Maar de beplanting maakt het levend. Ik vind zo’n strakke lange 
vijver met een terras erbij prachtig, maar wij zouden er dan toch groen 

Langs het pad naar het vrolijke blauwe 
tuinhuisje ontluiken het lentegroen en 
de eerste bloempjes. De Fritillaria (foto 
onder) is even gestald in de kruiwagen.

‘De tuin wordt  
weer gezien als een  
bezigheid en niet  

alleen als een last.’
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Berry Oostindie (rechts), ver-
antwoordelijk voor verkoop 
en advies bij De Briellaerd, 
brengt met ‘plantenman ’
Fokke Mulder het verkoop-
assortiment op peil.
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De haagbeuk (foto boven) ontluikt 
als een van de eerste. Behalve 
planten vind je bij De Briellaerd 
ook  fraaie tuinaccessoires.



Reportage

02|2016  Tuinseizoen    21

‘Van massa moeten wij het niet 
hebben, maar dat willen we ook niet. 
Wij zoeken de parels, de 

krenten in de pap.’
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‘Verwilderingsbollen zijn 
ook bijna vaste planten, 
omdat ze zo trouw  
terug komen en  
zich vermeerderen.’

Het wandeldomein is  
opgesplitst in verschillende 

tuinkamers. Je kunt er heerlijk 
rondkijken of af en toe even 

neerstrijken op een strategisch 
geplaatste tuinstoel. 

OP BEZOEK?
De Briellaerd
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Barneveld
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omheen zetten en één boom middenin de bestrating, liefst een beetje een
kromme, karakteristieke. Beplanting maakt een tuin ook spannend, dan is 
er steeds wat te ontdekken.’’
De Briellaerd heeft het tij mee, want tuinbezitters zijn weer op zoek naar 
sfeer. ,,Ze zoeken weer naar kleur, naar leven. En belangrijker: de tuin 
wordt weer gezien als een bezigheid en niet alleen als een last. Mensen 
zien in deze onrustige wereld wat ze hebben, genieten van hun eigen 
buiten. Of dat nou een postzegel is, of een landgoed, ze willen er weer 
in bezig zijn. Kijk maar naar de enorme opmars van eetbare tuinen, 
beleving dicht bij huis. Een tuin is een groene jas om je heen. We zien 
dat echt weer ten goede veranderen.’’
Een dakterras of een balkon, een stadstuin of een landgoed, De Briellaerd 
levert overal ontwerpen voor. ,,Juist als het met weinig middelen kan, is 
de uitdaging groot om er toch de gewenste sfeer in te brengen. En mensen 
kunnen zelf ook de kosten drukken. Je kunt het wel meteen bomvol willen 
met vaste planten, maar je kunt het ook een paar jaar de tijd geven om 
volwassen te worden.’’ 

Bijzondere planten
De liefde voor groen straalt er bij alle medewerkers van af. En zonder 
gedegen plantenkennis kun je hier ook niet werken, want het assortiment 
is bepaald niet standaard. Naast de nationale geraniumcollectie (de schat-
kist waarin alle vaste geraniums zitten) heeft De Briellaerd ook heel veel 
andere bijzondere vaste planten om uit te putten.
,,Planten staan bij ons onbetwist op nummer één. De rest is daaraan 
ondergeschikt. Als een tuinbeeld of vaas hier tien jaar blijft staan, worden 
we daar helemaal niet zenuwachtig van. Wordt hij alleen maar mooier 
van… Er komt vanzelf een plek waarop het allemaal mooi samenvalt en 
zo’n ornament echt opgaat in de tuin, daar wachten we dan liever op.’’ 
Plantenliefhebber Fokke Mulder, werkzaam bij De Briellaerd, is met zijn 
internationale tuinervaring een van de mensen die altijd op jacht is naar 
die bijzondere planten die een tuin de perfecte uitstraling geven. Zijn 
vrouw Joselien kweekt die dan verder. ,,Rariteiten, zeldzame planten 
die je bijna nergens vindt. Van massa moeten wij het niet hebben, dat 
willen we ook niet. Wij zoeken de parels, de krenten in de pap. Bij andere 
kwekerijen, maar ook gewoon in de natuur of de berm.’’

Ervaring en plantenkennis
Nog elke keer kan Jan versteld staan van de rijkdom in de plantenwereld. 
Een volledig paarsblauwe border bijvoorbeeld, dat klinkt saai, maar door 
de grote variatie in bloeistructuren, bloeitijden en bladvormen is zelfs dat 
spannend. ,,We zijn ook wel zo eigenwijs om, als het niet blijkt te werken 
wat we hebben bedacht, het weer te veranderen. Het moet gewoon klop-
pen. Door ervaring en plantenkennis lukt dat bijna altijd.’’
Zo past Jan bij hagen bijvoorbeeld graag Carpinus en Fagus toe, haagbeuk en 
echte beuk dus. Die bieden allebei wat anders: de echte beuk houdt zijn blad 
in de winter, maar komt langzaam op gang in de lente, terwijl de haagbeuk 
juist een vroege vogel is. ,,Door beide toe te passen in verschillende hagen 
heb je van allebei het beste, en geen frustratie in april dat het maar niet groen 
wordt.’’
Wie wil zien wat de tuin zo vroeg in het jaar allemaal te bieden heeft, kan 
op 22 en 23 april van 9 tot 17 uur terecht op de Lentesfeerdagen van De 
Briellaerd. Dan is het hele team present. Van ontwerper tot planter, en van 
snoeier tot de jongen die de drankjes schenkt. En allemaal stralen ze het 
‘Briellaerd-gevoel’ uit. ,,Die sfeer maakt het hier uniek. Dat kun je bijna 
niet uitleggen, dat moet je voelen.’’


