
landgoed 

Het Barneveldse hovenierscentrum is gespecialiseerd in 
 ontwerp, aanleg en onderhoud van tijdloze tuinen. Het bedrijf 
is gevestigd op een plek waar volgens de overlevering ooit 
een kasteel stond. Een waterstroom met een brugje  herinnert 
aan wat de oude kasteelgracht was. Het gebruik van oude 
monumentale materialen brengt de landgoedsfeer van weleer 
hier terug. Tuinarchitect Willem van den Brink en zijn vrouw 
Roelie startten in 1992 het hovenierscentrum op deze plek aan 
de rand van Barneveld. Een paar jaar later begon de toen de 
14-jarige Jan van Maanen er met onkruid wieden. Nu is hij er 
compagnon, tuinontwerper en adviseur. 

Geborgen 
“Mijn klanten zijn vaak verbaasd omdat hun tuin na ons werk 
zo groot lijkt”, vertelt Willem. De tuinarchitect  ontwerpt 
 tuinen met een strak lijnenspel. Hij maakt hierbij gebruik 
van alle ruimte die een tuin biedt, niet alleen van het 
 grondoppervlakte maar ook van de hoogte. “Door het gebruik 
van bomen en veranda’s kun je lekker in je tuin zitten, in 
plaats van erop.”
Voor de hoge loods die dienst doet als winkel, staat een 
 schijnbaar nonchalante gegroepeerde collectie van  buxussen, 
bloempotten en tuinbeelden. Op alles in de winkel lijkt het 
woord groot van toepassing. Dat is te zien aan de robuust 
 houten tafel waarop grote stapels boeken en tijdschriften 
liggen, tot aan de ijzeren stormlantaarns. Het zijn niet de tuin-
trends die het assortiment dicteren, want Jan en Roelie doen 
de inkoop vooral op gevoel. Ze houden allebei van natuurlijke 
materialen zoals hout, steen, ijzer en glas. “Ik zet graag spullen 
in de zaak die wat lef vragen, ook door hun formaat”, vertelt 
Jan enthousiast. 

Tijdloos 
De inspirerende bezoekerstuinen blinken uit door stemmige 
doorkijkjes. Je vindt er bijzondere planten zoals hortensia’s met 
een soort eikenblad en een struik die naar pindakaas ruikt. Je 
kunt over met beukenhagen overschaduwde paden wandelen 
en langs tuinkamers met heerlijke zitjes die harmonieus zijn 
opgenomen in het groen. Deze aanlokkelijke oases hebben een 
tijdloze en warme sfeer. “We gebruiken veel groen en zeker ook 
bomen, want die geven intimiteit”, licht Jan toe.  
“Materialen uit de natuur versterken de warme sfeer doordat ze 
niet  afsteken in de tuin”, meent hij. En wie in het rond kijkt, 
herkent wat hij zegt. Het frisse lentegroen is van alle tijden en 
moderne plastic meubelen zouden de tijdloze sfeer verstoren.
Vorig jaar werd een kloostertuin aangelegd waarbij de stenen 
uit de toegangspoort stammen uit 1620. In de binnentuin met 
mediterrane planten hangt een bijna serene sfeer. In alle stilte 
fladderen hier de vlinders van lavendelplant tot lavendelplant.  
Jan pakt een lading vers groen van een wagen. Hij glundert. 
“Met tuinieren blijf je altijd bezig, geweldig!”
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Hovenieren in

Activiteiten de Briellaerd
De Briellaerd heeft een tuinwinkel, bezoekerstuinen 
een eigen kwekerij voor bijzondere planten. Het bedrijf 
geeft ook cursussen snoeien, verjonging van borders, 
 beplantingsplan en tuinontwerp.  
De Briellaerd, Plantagelaan 20, Barneveld, 0342-404510. 
www.briellaerd.nl

“Ik word hier zó gelukkig van”, 
straalt een dame die om zich 
heen kijkt bij een  massieve 
tafel vol bloeiende planten en 
tuinbeelden. “Het is hier echt 
 overweldigend mooi”, voegt ze 
er met een blije lach aan toe. 
Het kan je bij De Briellaerd 
blijkbaar  zomaar gebeuren dat 
je wordt overvallen door een 
geluksgevoel. Want  alles is hier 
groen, groots en  weldadig.
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