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Laat de kerst
maar komen
Ook van de winter kun je een sfeervol tuinseizoen maken, weten ze bij hovenierscentrum De Briellaerd.
Traditiegetrouw luiden ze in Barneveld de koudste maanden van het jaar in met de Wintersfeerweken.
Met heel veel lichtjes, wintergroene planten en stoere schikkingen van natuurlijke materialen.
TEKST MIRJAM ENZERINK FOTO’S SIETSKE DE VRIES

A

ls eind november de laatste vaste planten zijn

winterbloeiers en bladhoudende planten. Zo is de tuintafel

uitgebloeid, blijft de tuinsfeer bij hovenierscentrum

gedekt met Helleborussen op een kleedje van mos. Op

De Briellaerd nog mooi overeind. Wintergroene

verschillende plekken zijn de potten gevuld met muehlen

hagen van taxus, buxus en conifeer zorgen voor een stevige

beckia, een van de favorieten van De Briellaerd. De frivole

basis in elke tuinkamer. De koperkleurige lijnen van de

ranken zijn bezet met kleine ronde blaadjes. “Veel mensen

hoge beukenhagen en oude tuinmuren dragen daar ook aan

denken dat een wintertuin per definitie kaal en dor is”,

bij. De borders daarbinnen gaan ongeknipt in winterslaap.

vertelt Jan Punt, medewerker bij De Briellaerd. “Maar als je

Omdat de uitgebloeide resten van vaste planten ook voor

het goed aanpakt, kan de tuin ook dan groen en sfeervol

sfeer en structuur zorgen, vinden ze hier. Helemaal als er

zijn. Tijdens de Wintersfeerweken kunnen we dat mooi

sneeuw ligt. Daarnaast zijn overal grote Italiaanse potten,

laten zien. Bovendien bieden we bezoekers dan inspiratie

zinken bakken en wilgentenen manden gevuld met

voor het aankleden van hun huis en tuin.”
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Winterse wereld
Speciaal voor de sfeerdagen worden overal in de tuin
stoere wintercollages gebouwd. Potten, kerstballen en
waxinelichten zijn op kleur gegroepeerd. Zink bij zink,
brons bij brons. Op die manier springen de vormen er
echt uit. Dat geldt ook voor de grove kransen van
wilgentenen, gedroogde steeneikbladeren en hop die
tegen de muren hangen. Brocante vondsten als antieke
sleetjes dragen bij aan het wintergevoel. Net als de kerst
bomen van oud ijzer, zink en hout. Een enkele tak
eucalyptus, lariks of magnolia linkt elke compositie
steeds subtiel naar de tuin. Dat is het werk van Jan, die
de aankleding verzorgt. “In de winter halen we buiten
naar binnen. We lopen dan regelmatig te plukken en
knippen in de tuin. En niet alleen van de groene
struiken. Ook snoeiafval, gedroogde bladeren en
zaaddozen zijn heel leuk te verwerken in schikkingen.”
Jan tovert de binnenruimtes van De Briellaerd ieder
seizoen weer helemaal in stijl om. In de winter pakt hij
extra uit. “We proberen een winterse wereld op te
bouwen waarin mensen zich écht kunnen verwonderen.”
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1 In de ijzeren kerstbomen staan waxinelichtjes
zodat ze ’s avonds licht geven.
2 V
 erschillende soorten nieskruid (Helleborus) zijn
tijdens de Wintersfeerweken volop te koop bij
De Briellaerd.
3 De muren van het tuinhuis zijn gestuukt met een
terracottakleur: een warme achtergrond voor
een verzameling koel zink. Diverse vaasjes zijn
hier opgestoken met eucalyptustakken voor een
groen accent.
4 De kerstballen in het tuinhuis hangen met linten
aan een krans van wilgentenen die horizontaal is
gehangen.
5 Bedrijfsleider Fokke Mulder in het tuinhuis, waar
allerlei woonaccessoires van zink en staal zijn
gegroepeerd. In de vazen staan takken eucalyptus voor de verkoop.
6 In de winkel zijn ieder jaar veel verschillende
soorten kerstversiering te koop.
7 De gedroogde takken ridderspoor (Delphinium)
combineren mooi met de blikken van zink.
8 Door glaasjes met kerstaccessoires te groeperen
in een etagère, kun je makkelijk schuiven met een
sfeerhoekje.
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TIP
Leg een mooie
collectie kerstballen in
een draadmand of vul de
mand met den- of granaatappels. Zo creëer je snel
een mooie, winterse
sfeer.
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Wintergroene
favorieten van Jan
• Oosters nieskruid (Helleborus
orientalis). “De klokvormige bloemen
zijn verkrijgbaar in de mooiste
kleurtjes. De echte kerstroos, Helleborus niger, vind ik minder leuk, die is
wat stijf.”
• Bergthee (Gaultheria). “Leuk om een
tafelschikking te maken van bloeiende
Helleborussen in combinatie met deze
plantjes met rode bessen.”
• Muehlenbeckia (Muehlenbeckia
complexa). “Mooi wintergroen en leuk
om samen met wat dennenappels in
draadmanden te zetten.”
• Japanse hulst (Ilex crenata). “Zet eens
een paar potten met wintergroene
hulstbollen op een rij of in een groepje
op een tafel. Klassiek maar stijlvol.”
• Mirte (Myrtus communis). “Mirteboompjes zijn niet helemaal winterhard, maar ze zijn heel decoratief.
Mooi in een oude pot. Haal ze wel op
tijd naar binnen als het gaat vriezen.”
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Oud landgoed
De Briellaerd ligt aan de rand van Barneveld op de
grondvesten van een oud, gelijknamig landgoed.
De oprichters van het hovenierscentrum, Willem en
Roelie van den Brink, kochten hun groene domein in
1990 als weiland. Ze groeven de oude slotgrachten
uit en borduurden zo voort op contouren die in 1873
verdwenen. De statige oprijlaan met aan weerszijden
formele tuinkamers geeft de entree opnieuw een
landgoedkarakter. Achter groene wanden van
beukenhaag, taxus en buxus gaan de thematuinen
met weelderige vaste planten schuil. Halverwege de
laan staat de ontwerpstudio, een knus huisje met
okergele deuren met sierlijke roosters. Bij de bouw
zijn oude materialen gebruikt, waardoor het lijkt
alsof het hier al honderd jaar staat. Ook de imposante leilinden ervoor hebben al oude wortels. Willem
ontdekte de kapvergunning van de bomen in een
krant en besloot ze eigenhandig uit te graven voor
een tweede leven.
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9 Jan: “Als het om winterdecoraties gaat, is ons motto:
denk groot. Eén zo’n grote krans is lekker stoer en
oogt rustiger dan een verzameling kleintjes bij
elkaar.”
10 In het tuinhuis en de winkel zijn sfeervolle winter
items te koop, waaronder kerstbomen van berkenhout en oude sleetjes.
11 Overal worden sfeerhoeken gestyled op kleur, zoals
hier in de open loods. Op de achtergrond staat een
brocante tuinvaas, opgemaakt met mosbollen in
verschillende formaten.
12 Aan de knotten van een trompetboom (Catalpa
bignonioides) hangt een XL-dennenappel die is
opgemaakt met plukjes platmos en rendiermos.
13 Voor de winkel staan verschillende muehlenbeckia’s
in potten voor een groene aanblik. De rode takken
zijn van een klimroos. In de grote Italiaanse pot staat
een blauweregen (Wisteria).
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Bottels, bessen en appeltjes
Aan echte trends doen ze niet bij De Briel
laerd. Kerstballen voor de winkel worden
bijvoorbeeld niet in modekleuren aangekocht,
maar in natuurlijke tinten. Overal branden
echte kaarsen en nergens valt een verlichte
kerstman te bespeuren. “We blijven dicht bij
de tuin met onze natuurlijke woonaccessoires
en stoere schikkingen. Die zijn tijdloos.
Kransen van steeneikblad of olijfblad blijven
bijvoorbeeld jaren mooi.” Jan maakt ieder jaar
talloze winterschikkingen voor de verkoop.
Hij laat zich daarbij inspireren door de
materialen die voor handen zijn. “Vorig jaar
hadden we heel veel oude harspotten. Die heb
ik opgestoken met rode sierappeltjes. Heel
eenvoudig, met een sliert asparagus erover
heen. Ik word heel blij van het werken met al
die kleurige bottels, bessen en appeltjes.”
Mos is een andere winterfavoriet van Jan,
vanwege de groentint en natuurlijke uitstra
ling. “Vaak vul ik potten of kransen met
bolletjes kussenmos. Daar zie je het bos nog
in terug, daar houd ik van.”
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14 Het oude Franse flessenrek doet mooi mee in de
tuinsfeer, met groene flessen en nog groene
takken van een klimroos.
15 Bedrijfsleider Fokke Mulder maakt de tafel in stijl
op, met onder meer kerstroos (Helleborus niger),
muehlenbeckia en windlichten. De lappen
platmos eronder maken er één geheel van.
16 De bessen van de dadelpalm (Phoenix dactylifera) krijgen een kerstglansje in combinatie met
goudkleurige kerstballen.
17 De voorraad oude wijngistingsflessen wisselt:
met kerst lenen ze zich goed voor een eenvoudi-

TIP

ge schikking met bijvoorbeeld een lange tak van
grove den (Pinus sylvestris).
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De Wintersfeerweken vinden plaats t/m 24
december 2021. Elke
dinsdag t/m zaterdag van

15

9.00-17.00 uur. Meer info:
www.briellaerd.nl
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Vijf keer schikken uit de tuin
• Gedroogde hopranken (Humulus) kun je tot weelderige
kransen en guirlandes vlechten. Leg de ranken hiervoor een
nacht in water, dan breken ze minder snel.
• De zilveren pluizen van uitgebloeide clematisbloemen maken
een winterse schikking als een krans helemaal af. Jan:
“Je kunt er een heel mooie, verstilde sfeer mee maken.”
• Met de zaaddozen van bomen maak je mooie natuurlijke
versieringen. Favoriet bij Jan zijn de peulen van doodsbeenderenboom (Gymnocladus dioicus) en Anna Paulownaboom
(Paulownia tomentosa). “Mooi stoer in een vaas.”
• Een hele stapel gedroogd blad kun je met spelden vastzetten
op een bol van piep- of steekschuim. Zo krijg je mooie,
natuurlijke kerstballen.
• Draai de takken van een paar potjes tuinklimop (Hedera, niet
de kamerplant) in een mand tot een soort krans en je hebt
een leuke groene basis. “Een paar grillige takken erbij, wat
mos of kerstballen en je hebt al een leuk sfeertje”, aldus Jan.
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Roodborstje
Overal in de tuin ruikt het winters naar kou, kerstgroen en houtvuur. Vuurschalen
zorgen voor een warm sfeertje op de terrassen. In de tuinwinkel snort een grote
kachel. Daar kunnen klanten even opwarmen met warme chocolademelk of
glühwein. In het tuinhuis ertegenover is de open haard ook aan. De sleetse deuren,
een tweedehands vondst, staan uitnodigend open. Voor Jan de favoriete plek in de
winter. “Hier ben je lekker buiten en toch ook warm binnen. Heerlijk om even op
het bankje te zitten met een kop koffie. Vaak is het roodborstje wel in de buurt.
Het vogeltje vergezelt ons in de winter altijd in de tuin. Ook de kippen komen altijd
wel even voorbij scharrelen. Het zorgt voor gezelligheid.” In het tuinhuis verzorgt
Jan verschillende workshops tijdens de Wintersfeerweken. Deelnemers kunnen
dan zelf een stoere schikking maken van tuinmateriaal. “De sfeer is altijd goed.
Vaak komen hier vriendinnen of zussen samen naartoe. In een ontspannen sfeer
maken ze samen iets moois en kunnen ze lekker bijkletsen.” Voorheen vond het
winterevenement van De Briellaerd plaats in één weekend in december. Alle
tuinpaden werden dan op vrijdagavond sprookjesachtig uitgelicht met kaarsjes in
zo’n zeshonderd oude weckpotten. “Daar kwamen echt honderden mensen op af.
Dat kon natuurlijk niet meer in coronatijd. Om bezoek te kunnen spreiden, besloten
we het evenement te verlengen. Nu duurt het feest gewoon nog wat langer.”
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