Hoveniersbedrijf-Tuinwinkel-Inspiratietuinen

De Briellaerd
Wie zich geen raad weet met zijn of haar tuin bezoekt De Briellaerd. Er zijn
voorbeeldtuinen te bewonderen, er is een tuinwinkel te bezoeken, in het
tuinatelier worden handgetekende ontwerpen gemaakt en er is een zeer uitgebreid sortiment planten te koop. Dat vakkennis ruim aanwezig is, bewijst
de aanwezigheid van de Nationale Planten Collectie Geranium.
TEKST EN FOTOGRAFIE EMIEL VAN DEN BERG
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e Briellaerd in Barneveld noemt zich
hovenierscentrum, maar is veel meer dan
dat. Grondlegger Willem van den Brink
trad ruim 40 jaar geleden in de voetsporen van zijn vader. Naast tuinaanleg en -onderhoud
verdiepte hij zich ook in tuinontwerpen. Samen met
zijn vrouw Roelie struinde hij in de beginjaren veel
beurzen en kwekerijen af, op zoek naar bijzondere
planten. In 1990 kocht het echtpaar de huidige locatie:
een weiland waarop al snel de eerste voorbeeldtuinen
en een tuinwinkel verschenen, een ontwerpatelier en
andere bijgebouwen volgden. ‘Tegenwoordig spreken
we over een wandeldomein, waar bezoekers kunnen
zien wat je allemaal met tuinen kunt doen’, vertelt
bedrijfsleider Fokke Mulder. Tussen de voorbeeldtuinen bevinden zich ruimtes met planten voor de verkoop en rondom de tuinwinkel is een grote variatie aan
tuinmeubels, ornamenten en potterie te bewonderen.
Overal vandaan, ook veel tweedehands. ‘Veel nieuws
kopen we op beurzen in Parijs en Brussel, altijd alleen
die dingen die wij zelf mooi vinden.’ Ook Fokke zit al
heel zijn leven in het groen. Na zijn studie in Frederiksoord deed hij ervaring op bij verschillende groenbedrijven en werkte hij twaalf jaar in Nieuw-Zeeland, waar
hij een eigen hoveniersbedrijf had. Inmiddels werkt hij
alweer 8 jaar bij De Briellaerd.

STERK IN PLANTENKENNIS
De kennis over tuinarchitectuur combineert De Briellaerd met plantenkennis, interessant in een tijd waarin
die kennis nog maar amper beschikbaar is. ‘Centraal bij

8

DE TUIN in vier seizoenen

ons staat het enthousiasme voor tuinen, voor ons spelen
planten daarbij een essentiële rol. Vandaar dat het aanbod hier zo groot is.’ Plantenkennis haalt het bedrijf
overal vandaan. Er wordt gekeken naar wat Mien Ruys
vorige eeuw gebruikte en naar recentere introducties
van bijvoorbeeld Piet Oudolf en andere pioniers uit de
Groep Traditionele Kwekers die actief waren in de jaren
’80 en ’90. Daarnaast is er contact met de vele gepassioneerde kwekers die Nederland momenteel kent.
Planten uit het sortiment van Mien Ruys zijn oude
bekenden. Fokke noemt namen als Chelone obliqua,
Physostegia virginiana en Hosta. ‘We gebruiken bij Hosta
naast de selecties van Mien Ruys zeker ook recentere
cultivars als ‘Big Mama’ en ‘Big Daddy’.’ Ook Echinacea
purpurea wordt genoemd – ‘bij voorkeur de soort zelf
omdat die het sterkst is’ – en Campanula poscharskyana.
‘Kortom; het bewezen sortiment.’
Welke planten De Briellaerd ook aanbiedt, aandachtspunt is altijd de sierwaarde. ‘En dan gaat het zeker niet
alleen om de bloem. Wij vinden het belangrijk dat een
plant ook voor en na de bloeiperiode sierwaarde heeft.
Herfstkleur of wintersilhouet bijvoorbeeld zijn waardevolle eigenschappen.’ Als voorbeeld noemt Fokke de vrij
onbekende Gillenia trifoliata. ‘Met decoratief blad, een
fragiele witte bloei in de vroege zomer, een intense
herfstkleur en in de winter nog decoratief met de verdroogde bloemhoofdjes.’ In een periode dat veel tuinen
vol staan met lavendel, lampenpoetsergras en Hydrangea
arborescens ‘Annabelle’ hebben klanten van De Briellaerd er geen problemen mee dat de ontwerpers inzetten
op een breed en vaak minder bekend sortiment. ‘Onze
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showtuinen doen hun werk, daarin is al dat moois te
bewonderen.’

AANDACHT VOOR DE BODEM
Aan trends doet De Briellaerd niet, maar uiteraard merken ze de groeiende belangstelling voor biodiversiteit,
droogtebestendige planten en insecten in de tuin. ‘Veel
planten die hier op aansluiten hebben en hadden we al
in ons sortiment. Zo leggen we geregeld tuinen aan in de
droge grond van de Veluwe. En een inheemse plant als
fluitenkruid, Anthriscus sylvestris, is bij ons al lang te
koop. Het Landkaartje is een vlinder de deze plant graag
bezoekt.’
Opvallend is ook het brede aanbod heesters waarbij De
Briellaerd dezelfde criteria hanteert: zo lang mogelijk
sierwaarde, liefst jaarrond. Wie binnen het gepresenteerde sortiment rondneust, ontdekt van alles bekends
en onbekends. ’Info en plantmateriaal halen we overal,
voornamelijk ook weer bij fanatieke liefhebberskwekers.
De voorbeelden in onze showtuinen én ons enthousiasme zorgen er wederom voor dat klanten ook dit onbekende aanschaffen.’
Verder pratend over tuinaanleg komen we ook op
andere punten. Grondverbetering, bodemleven, afwatering in verband met de steeds hevigere regenbuien en
een vochtvasthoudende bodem om periodes van
droogte te kunnen doorstaan. ‘Veel draait om de waterluchthuishouding. We gebruiken altijd goede aanleggrond en waar nodig mengen we met lavakorrels voor
de beluchting.’ Op droge grond helpt bentoniet om
water vast te houden en Terra Fertiel van Ecostyle vindt
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Fokke een goede bodemverbetering. Een goede bodem
is essentieel. ‘Het heeft geen zin om aan te planten in
grond waarin planten meteen kapot gaan. Ook daarin
dient ons wandelpark als voorbeeld, klanten zien hoe
welig hier alles groeit.’

SCHADUWTUIN EN OUDE GRACHT
Wat betreft die voorbeeldtuinen pikken we er een paar
uit. Fokke is fan van de schaduwtuin. Die is al vroeg in
het voorjaar, ruim voordat het blad aan de bomen verschijnt, mooi met allerlei Helleborus. Daarna bloeien
minder bekende schaduwplanten als Jeffersonia diphylla,
Pachyphragma macrophylla en Smilacina racemosa. Ook
diverse soorten en cultivars van Epimedium vallen dan
op. Bladplanten als Rodgersia en diverse varens spelen
gedurende de zomer een rol en in de herfst is er bijvoorbeeld de bloei van Actaea (syn. Cimicifuga). Ook
Strobilanthes atropurpureus noemt Fokke een fraaie laatbloeier. ‘Mooi is om te combineren met planten met
lichtgroen tot geel blad, om de schaduwruimte op te
lichten. Denk aan geelbladige Hosta, Carex en
Hakonechloa macra ‘Aureola’.’
Fokke attendeert ook nog graag op de kleinste van de
voorbeeldtuinen, een tuin van 5 x 7 meter. Vier leibomen zorgen er voor een intieme sfeer. ‘Die maken de
ruimte juist groter, terwijl vaak anders wordt verwacht.
Deze tuin laat zien wat er in heel kleine ruimtes mogelijk is.’ Verder rondlopend, ontdekt de bezoeker ook
nog een prairie-, een heester-, een klooster-, een vormen-, een grijze en een Engelse tuin. Sfeervol is de oude
gracht met aan weerszijden dichte begroeiing. ‘Nog
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altijd stromend waar hij vroeger stroomde. In de lente
ligt het accent op de vele bloeiende vaste planten en
bollen, in de zomer draait alles om de vele groentinten
en bladvormen.’

MEER DAN 200
Nederland telt momenteel 101 officiële Nederlandse
Planten Collecties – zie www.plantencollecties.nl – en
De Briellaerd is de trotse bezitter van de collectie
Geranium, ruim 200 soorten en cultivars zijn er te
bewonderen. ‘Overigens zijn er nog veel meer soorten en
vooral cultivars bekend, maar sommige lijken te veel op
elkaar en veel gevuldbloemigen groeien slecht. Wij kiezen echt voor de goede groeiers.’ Fokke vindt Geranium
een zeer veelzijdige plant. Er zijn er die prima groeien op
droge of natte, arme of voedselrijke grond. De bloei is
rijk en het onderhoud te verwaarlozen. In juni staan de
meeste in bloei, dan is het een enorm kleurenspektakel
op het bedrijf, maar ook voor andere maanden zijn er
blikvangers.
Voor de schaduw prijst Fokke de vroeg voorjaarsbloeiende G. phaeum, beschikbaar in circa 15 cultivars. ‘Veel
hebben een decoratieve bladtekening.’ Eveneens voor de
schaduw is G. nodosum, die bloeit vanaf juni tot ver in de
herfst. ‘Hiervan hebben we zo’n 7 cultivars, allemaal met
glimmend blad.’ Rijkbloeiend net na G. phaeum, maar
meer voor een zonnige standplaats, is G. maculatum. Een
perfecte weefplant voor in de vasteplantenborder vindt
hij de diep donkerroze G. psilostemon – ‘doorbloeiend tot
diep in de herfst’ – en de blauwe G. ‘Orion’. Noemenswaardig voor de herfst is G. wlassovianum vanwege het
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sterk verkleurende blad en de late paarsachtige bloei.
‘Niet enorm rijk bloeiend, maar vooral mooi met het
blad, overigens ook in de zomer.’ Oersterk in droge schaduw zijn de bodembedekkende G. macorrhyzum en de
wat fijnere G. cantabrigiense. ‘Voor onder bomen, waar
veel andere planten het laten afweten.’ Al jarenlang dé
topper is de blauwe G. ‘Rozanne’, bloeiend tot aan de
eerste vorst. De roze G. ‘Dreamland ‘ vindt Fokke vergelijkbaar. ‘Jaarlijks komen er nieuwe introducties bij, we
blijven het als collectiehouder uiteraard volgen. Echt
missen doe ik eigenlijk niets, de keuze is al enorm
groot.’ ❧

Informatie
De Briellaerd
Plantagelaan 20
3772 MB Barneveld
www.briellaerd.nl
Bij het ter perse gaan van dit blad was nog niet
zeker of de jaarlijkse Geranium-dag op zaterdag
6 juni door kan gaan; die dag staan bijna alle soorten
en cultivars in bloei. De hoveniers van De Briellaerd
zijn dan aanwezig om alles te vertellen over deze
rijkbloeiende vaste plant. Kijk kort voor aanvang van
het evenement op de website om te zien of het
doorgang zal vinden.

