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Villa Bertarelli en het park Monte Barro
Op niet meer dan een kwartier rijden ten zuidwesten van Lecco ligt het natuurgebied Parco
Monte Barro, een prachtig gebied, dat slechts bij weinig toeristen bekend is. Onze interesse
ging vooral uit naar Villa Bertarelli met zijn schitterende tuinen en deze Nieuwsbrief is dan ook
vooral hieraan gewijd. U vindt de villa op Via Bertarelli 11 in Galbiate- volg vanaf de Azone
Visconti brug in Lecco ca 2,5 km de SS583 en neem dan de SP60 naar Galbiate. De villa ligt
aan de voet van de Monte Barro en herbergt ook de zetel van het park.
De villa zelf is niet toegankelijk voor het publiek, maar de tuinen zijn gratis te bezichtigen op
zaterdag van 8.30 tot 11.30 u. Er is ruime parkeermogelijkheid bij de villa.

De entree van de villa Bertarelli
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De geschiedenis van de villa
De villa dateert uit 1721, de tijd dat er in het gebied van Galbiate vele grote buitenhuizen werden
gebouwd voor de adel en welgestelde handelaren uit vooral Milaan. Ze ligt op een plek met een
schitterend uitzicht vanuit de villa over de tuin met daar beneden het meer van Annone. De
eerste eigenaar was Luigi Villa, een rijke handelaar uit de Napoleontische tijd en ze ging in
1799 over naar de bankier Pietro Ballabio en vervolgens naar zijn nazaten.
Ballabio liet aan de achterzijde van de villa een formele tuin aanleggen met fonteinen en fraai
gedecoreerde terrassen. In 1816 ontwierp Giuseppe Bovara het hek in de vorm van een halve
boog bij de ingang van de groenten- en fruittuin.
In 1873 kochten de Bertarelli de villa, een oude Milanese familie van handel in koloniale waren
en tevens activiteiten als bankiers. Bij dit vakantiehuis hoorden terreinen die zich uitstrekten
over de dorpen Galbiate, Sala al Barro, Bartesate en Olginate. Dit veranderde pas in 1935 toen
de laatste Bertarelli stierf zonder erfgenamen. In de jaren 1911-1913 kreeg de villa bij een
restauratie het gracieuze neobarok uiterlijk met bloemmotieven rond de vensters en friezen
onder de dakranden.
In juni 1938 kocht de industrieel Bonaiti, uit Lecco, de villa en hij stelde die tijdens de
oorlogsjaren beschikbaar aan twee religieuze zusters en in 1965 werd het een rusthuis voor oude
religieuzen. In 2003 werd de villa gekocht door de gemeente Galbiate en door het Park Monte
Barro, dat nu ook eigenaar is van de tuinen en de oude plantenkas.

Plattegrond van de tuinen

De villa met tuinen
Als we voor de villa staan, valt meteen het fraaie smeedijzeren hek en het halfronde portaal met
granieten zuilen op, gemaakt in 1816 voor de toenmalige eigenaar Giuseppe Bovara. De gevel
zelf is eenvoudig met mooie friezen rond de ramen. Het gebouw is echter niet te bezichtigen en
we nemen de ingang aan de linker kant van de voorzijde en komen dan op de binnenhof van
Santamaria. Aan het eind ligt rechts de fontein Bertarelli en voor ons zien we een exedra met
een pergola, waartegen een prachtige blauwe regen groeit.
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De achtergevel heeft mooie decoraties rond de ramen en balkons met smeedijzeren hekwerk en
een fries onder de dakrand.
Het mooist zijn echter de tuinen, met een oppervlak van circa 7000 m2 verdeeld over drie
niveaus. De niveaus zijn door trappen met elkaar verbonden met aan het eind een fontein die
versierd is met mozaïek van stenen. Door de tuinen lopen paden met aanduidingen van de vele
soorten vegetatie. Er is ook een met gele pijlen aangegeven wandeling uitgezet. Al we omlaag
gaan komen we in de Italiaanse tuin met bossages en kunstwerken. Nog een niveau lager
bereiken we het grootste deel van de tuin met wandelpaden die een goed gezicht bieden op alle
bijzonderheden: de oude plantenkas, de ondergrondse tunnel, de majestueuze ceders en beuken,
de karakteristieke fontein Portaluppi. In het centrum van de formele tuinen staat de fontein
Ballabio met de decoratie die in geen 19e eeuwse tuin mocht ontbreken, de ninfeo, een
kunstmatige grot. De oude plantenkas wordt onderhouden door de CFA, Centro Flora
Autoctona, een stichting die zich ten doel stelt oude, inheemse planten te beschermen.
Maar waar u zich bevindt in de tuin, vrijwel altijd heeft u een prachtig uitzicht over het Lago
d’Annone.

Gezicht op de achterzijde van de villa met pergola en plantenkas

Achtergevel en loggia
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De tuinen met op de achtergrond het meer van Annone

Het Parco Monte Barro
Het park, met een oppervlak van 665 ha, is sinds 2002 erkend als natuurpark en heeft een
enorme verscheidenheid aan planten en dieren. Ik heb geen tocht door het park gemaakt en geef
daarom hier slechts een korte aanduiding van de bezienswaardigheden. Er lopen talloze voeten fietspaden door het park, met een totale lengte van 44 km. Van de website kunt u ook een
kaart downloaden met een overzicht van die voetpaden. Van de top van de berg, op 922 m
hoogte heeft u zeker een prachtig uitzicht over de omgeving en op de hellingen vindt u een
Etnografisch museum, een station voor vogelstudies, resten van een nederzetting uit de tijd van
de Gotische overheersing (5e – 6e eeuw n.C.) en een restaurant Eremo Monte Barro. De kaart
op de website www.parcobarro.lombardia.it geeft een duidelijk overzicht van de
mogelijkheden.

Links: De Resegone vanaf de Monte Barro,
Rechts: Lecco met op de achtergrond de Grigne
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