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H et historische stadje Ber-
gamo ligt op zo’n 40 kilo-
meter van het mondaine 
Milaan. De oude stad werd 

in 2017 uitgeroepen tot Wereld Erfgoed 
door UNESCO. Het is een nog relatief 
onbekend pareltje. De bijzondere sfeer is 
te danken aan het feit dat in de twaalfde 
eeuw de regio Lombardije in stadsstaten 
verdeeld was. Bergamo heeft een lange 
periode bij het Vaticaan gehoord, waar-
door er veel fraaie architectuur, veel 
kunst en een eigen historie is. Voor cul-
tuurliefhebbers is er enorm veel te bele-
ven, maar ook groenliefhebbers komen 
royaal aan hun trekken. Al zo’n duizend 
jaar geleden bouwden monniken het 
Astino klooster in de Astino Valei, ook 
wel biodiversiteit vallei - want ondanks 
alle verstedelijking zijn hier waardevolle 
ecosystemen bewaard gebleven. 

VOEDSELPLANTEN
Vandaag de dag is het klooster prachtig 
gerestaureerd, je kunt er heerlijk eten en 
drinken én de tuin bezoeken waar aller-
lei historische voedselplanten verzameld 
zijn. Deze tuin werd in 2015 aangelegd 
ter gelegenheid van Expo Milan en 
onderstreept het belang van planten 
voor onze voeding. In juli 2018 vond hier 
een internationale conferentie plaats 
van het Horizon 2020 project Big Picnic. 
Meer dan 1000 plantenrassen zijn in de 
tuin verzameld, waaronder zo’n 150 
tomatenrassen en zo’n 200 bonen. Bent 
u uitgekeken dan brengt een ontspan-
nen wandeling van een half uur - met 
fraai uitzicht  - u naar de kleine maar 
rijke tweede botanische tuin, ‘Lorenzo 
Rota’, gelegen binnen de zestiende-
eeuwse stadsmuren. Op zo’n 2.400 vier-
kante meter zijn hier heel wat soorten 

Het evenement voor 

landschapsarchitectuur 
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Meesters van het Land-

schap, vindt in september 
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verzameld. In de schaduw van het groen 
kijkt u uit over het historische stadscen-
trum, met in de verte Monte Orfano en 
de heuvels van Val Calepio. 

ACHTSTE EDITIE
Kortom, er is veel te genieten - de verruk-
kelijke kaas, gemaakt in de nabijgelegen 
bergen, je proeft de kruiden - , maar 
bovendien is er een urgente aanleiding 
om snel een retourtje te boeken: I Maestri 
del Paesaggio. Het evenement wordt voor 
de achtste keer georganiseerd door de 
stichting Arketipos met steun van de 
stad, de regio Lombardije en vele spon-
sors, vertelt Mariette Verhaar namens de 
stichting. Dat jaarlijks zo’n 25.000 men-
sen komen genieten zegt genoeg. Het 
loopt van 6-23 september, maar 21 en 22 
september zijn extra de moeite waard 
vanwege het afsluitend symposium. 
Vorig jaar las u al in dit blad hoe land-
schapsarchitect Lodewijk Baljon voor en 
prachtige entourage zorgde. Dit jaar 
koos de organisatie opnieuw voor een 
Nederlander: Piet Oudolf is degene die 
het historische stadsplein van een groene 
aankleding zal voorzien. Gezien het 
thema 2018, ‘Plant’, een goede keuze. 

Wat Piet Oudolf van deze prachtige plek 
zal maken is pas op 6 september bekend; 
de foto’s geven een indruk van de editie 
2017. Het programma voor aanstaande 
september is op de website te vinden. Is 
het voor u in te passen, neem dan ook het 
afsluitend symposium mee, waar u de 
wereldtop aan sprekers op het gebied van 
tuin- en landschapsontwerp mag ver-
wachten. ❧

Informatie

I Maestri del Paesaggio
6-23  september, afsluitend symposium  

21 en 22 september
Programma en reservering:   

www.imaestridelpaesaggio.it/2018
 

Mariette Verhaar is contactpersoon voor 
de Stichting Arketipos.   

Wilt u  zich inschrijven voor het sympo-
sium, stuur dan eerst een mailtje naar 

hanneke@tijdschriftdetuin, u ontvangt 
vrijblijvend een linkje met een code die u 
5% korting geeft op de inschrijfkosten 

(normaal € 150,- plus btw).
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