
Willem van den Brink 
(links) en Jan van Maanen 
(rechts) zijn samen met 
Willems vrouw Roelie de 
drijvende krachten achter 
de Briellaerd.
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Op het voormalige landgoed De Briellaerd in 
Barneveld is een hoveniersbedrijf gevestigd met een 
buitengewoon aanbod van planten, bomen en 
tuinaccessoires. De verschillende tuinkamers 
inspireren je om thuis meteen aan de slag te gaan.

Groenmarkt 
     met allure

H O V E N I E R S C E N T R U M  D E  B R I E L L A E R D  I N  B A R N E V E L D
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DDe entree is groots: een voorname poort met 
smeedijzeren hek geeft toegang tot een op- 
rijlaan die wordt omzoomd door hoge zuilen 
van beuken en buxushagen. Aan weerszijden 
staan stijlvolle smalle pilaren met het logo van 
hoveniersbedrijf De Briellaerd. Wie zich zo pre-
senteert, schept hoge verwachtingen. Wande-
lend door de fraai aangelegde inspiratie- en 
assortimentstuinen moet zelfs de meest er-
varen tuinliefhebber erkennen dat dit wel een 
heel unieke plek is. Het is dat er op het terrein 
nog een riante winkel en tuingalerie is, anders 
had een argeloze bezoeker gedacht dat hij op 
een landgoed rondliep en niet op een hove-
niersbedrijf. Ook het assortiment is bijzonder. 
Waar vind je nog knoestige druiven die zo uit 
een wijngaard gehaald lijken? De eigenaars zijn 
duidelijk liefhebbers die hun eigen smaak vol-
gen en hun klanten graag verbluffen met 
exclusieve planten en objecten. 

EIGEN LIJN
De Briellaerd werd opgezet door Willem van 
den Brink, samen met zijn vrouw Roelie: “We 
zijn een echt familiebedrijf. Mijn broer doet bij-
voorbeeld veel organisatie- en planningswerk. 
Mijn vader was ook hovenier, hier in Barneveld. 
Zijn bedrijf moest wijken voor de bouw van 
woonwijken. In 1992 fietsten we langs deze 
plek. Ooit stond hier landgoed De Briellaerd, 
maar het landhuis was al in 1852 gesloopt en 
de landerijen waren weiland geworden. De 
locatie is perfect: dicht bij de grote weg en met 

uitbreidingsmogelijkheden. Toen we in de 
archieven doken, bleek de laatste bewoner een 
vermaarde plantenverzamelaar te zijn. We heb-
ben de oude slotgracht opnieuw uitgegraven. 
De toegangspoort is niet origineel, die hebben 
we in Tsjechië gevonden. We vinden het leuk 

‘We willen geen bouwmarkt zijn, maar een groenmarkt.
Kunststof materialen zul je bij ons 

al helemaal niet aantreffen. We volgen onze eigen smaak 
en dat waarderen onze klanten’

om het landgoed zo veel mogelijk in oude stijl 
terug te brengen. Die klassieke, rustige sfeer 
past bij ons bedrijf. Wij volgen geen modes, wij 
zetten liever onze eigen lijn uit.” Jan van 
Maanen hielp als vijftienjarige al mee op het 
bedrijf en is nooit meer weggegaan: “Werken 
met planten en met groen mooie dingen 
maken, was altijd al mijn ideaal. Na mijn hove-
niersopleiding was het een logische keuze om 
hier fulltime aan de slag te gaan. Het bedrijf is 
met ons meegegroeid. Er is steeds meer bij 
gekomen: ontwerp en aanleg van de tuinen, 
verkoop van planten, tuinmeubels, accessoires 
en het geven van cursussen. De taken zijn op 
een natuurlijke manier verdeeld. Ik ben me 
steeds meer gaan toeleggen op het ontwerpen, 
samen met Willem. Roelie is verantwoordelijk 
voor de winkel.”

ONTWERPSTUDIO
Het bedrijf heeft inmiddels zeven hoveniers in 
dienst en nog twee mensen die vooral op de 
zaak werken. Op het terrein, midden tussen de 
rustgevende tuinen, is ook een prachtig, licht 
atelier gebouwd waar Willem zijn tuinontwer-
pen maakt. Omdat oude bouwmaterialen zijn 
gebruikt, lijkt het net alsof het atelier hier altijd 
al heeft gestaan. Willem: “Deze ontwerpstudio 
was een droomwens. ’s Morgens om zes uur zit 
ik hier vaak al te werken. Mijn tuinontwerpen 
zijn een spel van licht en schaduw. Ik neem 
ook altijd het huis in het ontwerp mee. Buiten 
en binnen horen bij elkaar, je moet ze als een-

Adressen in de omgeving

� Landgoed De Schaffelaar met kasteel, 
tuin, bos, koewei en oranjerie die nu 
dienstdoet als romantisch theehuis. 
Perfecte plek voor een high tea. 
Stationsweg 6, Barneveld

� Elk najaar is er een Veluwse Wijnroute 
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drie wijngaarden op de Veluwe met elk 
zijn eigen ligging, sfeer en wijnen. 
Voor informatie en kaartverkoop kunt 
u terecht bij VVV Barneveld

� Kwekerij De Hessenhof, biologische 
kwekerij van vaste planten, varens, 
siergrassen, kruiden en heesters. 
Gespecialiseerd in Helleborus en 
bosplanten. Hessenweg 41, Ede, 
0318 617334, www.hessenhof.nl

De vader van Willem 
van den Brink was ook 
hovenier te Barneveld.

In de ontwerpen van  
Willem en Jan komen altijd 
bomen voor, zij zorgen voor 
structuur in de tuin.
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In deze ontwerpstudio ontstaan alle tuinideeën.

Geen doorsnee collectie kaarsenstandaards. Het winkelaanbod is geheel naar de smaak van de eigenaars.

71SEASONS TUINEN



Roelie van den Brink is verantwoordelijk voor de winkel, waarin alleen  
ornamenten en tuinspullen van natuurlijke materialen worden verkocht.



Adressen in de omgeving

� Kaasboerderij en landwinkel Vanelly, 
Achterveldseweg 26, Barneveld,  
0342 401529
 
� Landgoed Schothorst, tussen 
Barneveld en Amersfoort,  met 
natuureducatiecentrum, prachtig park 
en middeleeuws erf. 
Schothorsterlaan 21, Amersfoort 

� Uitzichttoren De Koepel in het 
Lunterense Buurtbos, waar u vanaf  
60 meter boven N.A.P. met de twee 
verrekijkers kunt genieten van het 
uitzicht over de Veluwe, het Rijndal en 
de Gelderse Vallei tot aan Utrecht en 
voorbij Amersfoort. 
Boslaan 90, Lunteren, 0318 487563, 
www.luntereren.com/dekoepelEde, 
0318 617334

‘Wij houden van veel groen in een tuin. 
Het ontwerp valt of staat met onze plantenkennis. 

Met planten kun je zelfs 
licht maken aan de noordkant van een huis’

heid zien. Natuurlijk zijn de ontwerpen per 
project verschillend, maar wat overeenkomt, is 
dat ik beslotenheid creëer en veel boven het 
hoofd werk. Ik neem alle ruimte mee in het 
ontwerp, ook de lucht. Bomen horen in een 
tuin. Veel mensen zijn bang voor bomen omdat 
ze ruimte innemen en schaduw geven. Maar 
bomen geven een tuin juist structuur en dyna-
miek. Je kunt ook een struik uit de kluiten 
laten groeien, dan heb je eenzelfde effect. Als 
de tuin eenmaal is aangelegd, ervaren de 
meeste opdrachtgevers hun tuin als veel groter. 
Dat is een groot compliment. Wij houden van 
veel groen in een tuin. Bij onze ontwerpen heb-
ben we groot plezier van onze plantenkennis, 
daar valt of staat het ontwerp mee. Met planten 
kun je zelfs licht maken aan de noordkant van 
een huis. Pergola’s, schuttingen en bestrating 
zijn niet onze hoofdmoot: we willen geen 
bouwmarkt zijn, maar een groenmarkt. Kunst-
stof materialen zul je bij ons al helemaal niet 
aantreffen. We volgen onze eigen smaak en dat 
waarderen onze klanten. Zij weten precies wat 
ze wel en niet bij ons kunnen vinden.”

KIJKTUINEN ALS VISITEKAARTJE
Jan: “Door het intensieve contact met de klan-
ten is ons cursusaanbod ontstaan. Ik vind het 
leuk om mensen te adviseren en merkte dat 
daar ook behoefte aan is. Veel mensen rom-
melen maar wat aan. Ze willen graag beter en 
meer, maar weten niet goed hoe. Vandaar dat 
we nu voorlichting geven over wat je allemaal 

met planten kunt doen. Hoe je ze kunt combi-
neren, snoeien, bloei bevorderen en onderhou-
den. We leren mensen dat je met weinig tijd 
ook een leuke tuin kunt hebben. Als de beplan-
ting goed is, kan het onderhoud minimaal zijn. 

De contouren van de tuin zijn belangrijk. Met 
beuken, taxus en vaste planten heb je een  
stevige structuur waarmee je kunt spelen. Het 
is mooi om te zien dat mensen enthousiast 
worden en hun liefde voor tuinieren ontwik-
kelen. De kijktuinen zijn zo ook ontstaan. Het 
zijn onze visitekaartjes. We kunnen in onze 
eigen tuinen onbeperkt onze gang gaan.”
De tuinen liggen langs een lange as, het  
wandelpad, en zijn via kleine doorgangen met 
elkaar verbonden. Er zijn onder meer een klas-
sieke Engelse tuin met borders op kleur, een 
schaduwtuin, een grijze tuin, een vijvertuin en 
een vormentuin. De planten die in deze tuinen 
staan, zijn vrijwel allemaal verkrijgbaar in de 
verderop gelegen tuinwinkel. Daar zijn ook 
meubels, ornamenten, verlichting, aardewerk 
en andere tuinaccessoires te koop. Willem: “We 
snuffelen overal rond, op zoek naar nieuwe 
vondsten. Brocantes in België zijn geliefd, maar 
ook de grote internationale tuinbeurzen. In de 
loop der jaren is onze smaak op elkaar af-
gestemd. We weten precies wat ons aanspreekt 
en wat niet. We kiezen op gevoel, we moeten 
de dingen die we verkopen zelf mooi vinden, 
anders komt het er niet in.” �

Tekst Margriet de Groot�����������Pauline Joosten

Hovenierscentrum De Briellaerd, Plantagelaan 20,  
Barneveld, 0342 404510, www.briellaerd.nl, e-mail: 
info@briellaerd.nl Open: dinsdag t/m zaterdag.

Sfeer proeven in een 
van de vele tuinkamers 

op De Briellaerd.

Door de aanhoudende vraag legt  
ook Jan van Maanen zich steeds 
meer toe op tuinontwerpen. 
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