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Tuinman aan het Comomeer

Molto contenti
Martijn van den Berg gaf een maandlang leiding aan een groepje
studiegenoten van het Wellantcollege in Rijswijk bij de renovatie
van een tuindeel aan het Lago di Como. “Raimunda en Alessandro
waren supertevreden.” Zijn Nederlandse assessoren beoordeelden
hem twee weken later.

‘H

Martijn van den Berg
is er klaar voor: aan
de slag als werkvoor
bereider én als
student bij Van Hall
Larenstein

et uitstapje
naar het
stadion van
AC Milan was
helaas voor
niets”, vertelt Martijn van den Berg
(22). “We konden er niet in.” De
niveau 4-leerling wacht na zijn
presentatie over een tuinproject in
Italië op de gang van het kantoor
van Weverling Groenprojekten in
Monster. Govert Visser, docent Tuin,
park en landschap op het Wellantcollege in Rijswijk, overlegt met de
twee assessoren. Dat zijn Menno
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Weverling, stagebegeleider en
straks werkgever van Martijn, en
Evelyne Boogaert, docent. Is het
voldoende of niet? Is met deze presentatie de proeve goed afgesloten?
Martijn maakt zich zo te zien niet
veel zorgen.

Doorslaggevend
Hij is nu, woensdag 1 juni, twee
weken terug uit Italië. Een maand
lang heeft hij met vier klasgenoten
gewerkt aan de tuin van de Villa
Pizzo aan het Lago di Como. Het is
niet voor het eerst dat Wellant
leerlingen naar Italië gaan, want
opdrachtgevers Raimunda en haar
zoon Alessandro ontvangen sinds
een jaar of zeven jaarlijks een
delegatie die een stukje van de tuin
onderhanden neemt.
Het team werd in Rijswijk samengesteld. Dit jaar zou Martijn de leiding kunnen nemen. Hij twijfelde,
maar behalve een mogelijkheid om
met Leonardosubsidie een project in
het buitenland te doen, kon dit project tegelijkertijd een proeve zijn
voor ‘leidinggevende capaciteiten’.

Een eindexamen. Dat gaf de doorslag.
Martijn zit in een versneld studietraject – de laatste twee jaar in één
jaar – omdat hij na de landmacht
snel aan het werk wilde. Zijn klas
genoten gaan nu naar het vierde
jaar van de opleiding.

Overhalen
De Villa Pizzo is een van de tientallen koopmanshuizen en land
goederen langs het Comomeer. De
villa heeft een geschiedenis die
teruggaat tot 1435 toen een koopman het terrein kocht en er een huis
liet bouwen. De tuin, ongeveer een
kilometer lang en 50 tot 75 meter
diep, kan op verzoek bezocht worden. Martijn heeft er met tuinman
Marco nog een Belgisch gezelschap
rondgeleid. Het is een formele Italiaanse tuin, vertelt hij. “Met veel
strakke hagen en symmetrie, veel
rozen, en verder naar achteren meer
landschapsstijl.” Hij maakte vier
ontwerpen voor een stuk van 33 bij
16 meter in het meer formele deel.
Van barok tot modern. Zijn voorkeur
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Martijn pleitte bij
zijn Italiaanse
opdrachtgever voor
een modern ont
werp; ze verkoos
echter een van de
klassiekere die hij
had gemaakt

lag bij het meest moderne ontwerp,
zegt hij. “Dit is het moment om zo’n
stap te zetten.” Zo probeerde hij zijn
opdrachtgevers over te halen, maar
die gaven toch de voorkeur aan een
klassieker ontwerp.

dagen werden andere klussen
geklaard. Zoals renovatie van grindpaden, rooien van een boom en
verticuteren van een grasveld.
“Raimunda en Alessandro waren
supertevreden.” Molto contenti.

Supertevreden

Vertrouwen

Het project betekende voor
Martijn communicatie met de klant,
organisatie van werk en materiaal,
een beplantingsplan, budgetverantwoording, ontwerp van een irrigatiesysteem en instructie van een
team van vier klasgenoten en Italiaanse tuinlieden. Hij toont tijdens
een Powerpointpresentatie een foto
van de werkzaamheden. Dat ging
goed, zegt hij. “Ik had een sterk
team. Ze begrepen het snel, waren
handig en ze werkten hard. We hadden vertrouwen in de vakbekwaamheid van de tuinlieden daar en wij
kregen op onze beurt ook vertrouwen.”
De renovatie van het toegewezen
tuingedeelte was na tien werkdagen
gereed. In de overblijvende werk

Martijn vertelt over zijn leer
doelen zoals inventariseren van de
wensen voor inrichting en beheer,
de presentatie van de plannen en de
werkbegeleiding. Hij laat ook zien
hoe hij aan die leerdoelen heeft
gewerkt. “Ik heb mijn medewerkers
begeleid op vaktechnisch gebied,
maar uiteindelijk was ik degene die
de beslissingen nam.”
“Je moet vertrouwen winnen”,
zegt docent Visser over de projecten
die Wellantcollege in Italië doet.
“Elk nieuw team moet dat de eerste
week steeds weer veroveren. Maar
ze vinden het daar in Italië inmiddels helemaal geweldig dat de
opleiding hier zo allround is. Niet
alleen onderhoud, maar ook ontwerp.”

Prettig
De assessoren stellen Martijn
nog een paar vragen. “Wat vond je
het allerlastigst?” vraagt Boogaert.
“De communicatie met de Italiaanse tuinlieden”, zegt Martijn. Dat
had te maken met het gebrekkige
Engels aan beide kanten. “Wat zou
je anders doen?” “Ik zou na afloop
nog meer tijd willen hebben om de
zaak af te ronden.” Het verslag, de
boekhouding, de presentatie. Dat
kwam er nu nauwelijks van, vertelt
Martijn, want de vier teamleden
vertrokken direct na thuiskomst
weer naar hun stagebedrijven.
Volledig voldoende. Zo oordelen
de assessoren. “De presentatie had
misschien wat levendiger gekund,
maar het is wel prettig om naar je te
luisteren.”
Martijn is klaar voor de volgende
stap. Hij gaat het werk als aan
komend werkvoorbereider bij
Weverling combineren met een
associate degree-opleiding op
hogeschool Van Hall Larenstein in
Velp.
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