Mildred in gesprek met met Robert
Als ik, wat weinig voorkomt, in het weekend op de tuin ben, zie ik een pad verder soms mensen op hun tuin
bezig. Nieuwe leden? Niets is minder waar. Een kennismaking tijdens een werkbeurt is aanleiding voor een
gesprek. Robert en zijn vrouw Nathali tuinieren al heel lang op nummer 78. Het is bijna aan het eind van het
tuinseizoen en tuinbezoek wordt minder. De “takkendag” is een geschikt moment voor het gesprek, wat
plaatsvindt bij een knapperend haardvuurtje.
Op het terras een knapperend haardvuurtje
Robert wil je om te beginnen iets over je achtergrond
vertellen?
Ik ben ambtenaar bij de Rijksacademie van het Ministerie van
Financiën en zorg voor faciliteiten binnen en buiten het
gebouw. Ik ben getrouwd met Nathali en heb twee kinderen
in de puberleeftijd. Mijn neef Lazar helpt me vandaag met
het afvoeren van het snoeiafval. Hij helpt me sowieso vaak
op de tuin. Hij en de rest van zijn familie wonen onder ons.
Mijn vrije tijd brengt ik samen met het hele gezin en hond
Lilly graag door op de tuin.

Hoe ben je bij H'wijk de N. geraakt?
Dat komt door de ouders van Nathali. Die zijn hier ongeveer
vijfentwintig jaar geleden begonnen. Door hun hoge leeftijd
werd het tuinieren op een gegeven moment te belastend.
Daarom heb ik acht jaar geleden de zorg voor de tuin
overgenomen. Dat doe ik met heel veel plezier. Tuinieren is
inmiddels echt een hobby voor mij geworden.

Neef Lazar helpt vaak
Had je al eerdere ervaringen met het tuinieren?
Ik ben geboren en getogen in een dorp in Polen. Mijn ouders
hadden er een huis met een groot stuk grond eromheen. Het
hebben van grond is daar de normaalste zaak van de wereld.
Er was groenten. Ook stonden er fruitbomen Als kleine
jongen heb ik mijn ouders veel in de tuin geholpen.
Veel wordt in potten en bakken gekweekt

Fruitbomen op de tuin
Hoe heb je het aangepakt toen je de zorg voor de tuin op je
nam?
Er stond een oude houten kas. Voor onze toen nog jonge
kinderen was dit een onveilige situatie. Die kas hebben we
vervangen door een van aluminium, veilig en onderhoudsvrij.
Het houten schuurtje stond scheef. Dat heb ik onlangs
vervangen door een van kunststof.
Ik heb het als tegenprestatie gekregen van een tuinlid, bij wie
ik plaveisel heb gelegd.

Het huisje is van binnen gerenoveerd. Het was wat somber.
Maar we willen het behouden ter nagedachtenis aan mijn
schoonouders, die zijn overleden. Nathali heeft het helemaal
opgefrist. De tuin staat overigens op haar naam.
Tropische planten overwinteren in de nieuwe kas
Ik zie een stapel mooi hout liggen
Ja, die heb ik van een collega gekregen. Hij wil zijn vloer
vervangen. Ik mocht de verwijderde vloerdelen hebben. Daar
ga ik een buitentafel van maken, die ik rondom een
palmboom construeer.”
In de zomer groeien er druiven
Wat voor soort tuin staat jou voor ogen?
k droom van een tuin, die een combinatie is van een plek om
te relaxen en een exotische tuin met bijzondere en eetbare
planten. Ik wil palmbomen, een bananenboom, vijgen en
veel exotische planten. Doordat het klimaat begint te
veranderen en de tuin beschut ligt, is dit mogelijk.
Roberts
droom: een
tuin met veel
exotische
planten
De strook aan
de voorkant
langs het pad was siertuin, heel onderhoudsgevoelig. We
hebben te weinig tijd om die goed bij te houden. Daarom
moet deze strook onderhoudsvrij worden. De plek waar gras
groeide, is geplaveid en is nu een loungehoek. We willen in
onze vrije tijd genieten en niet voortdurend onkruid wieden.
Wat maakt tuinieren aantrekkelijk voor je?
Ik vind het leuk om te experimenteren. Ik heb bijvoorbeeld
een olijfboom gekregen die er zielig aan toe was. Ik heb hem
goed verzorgd en nu draagt hij zelfs olijven. Heel
ongebruikelijk in ons klimaat. Ook heb ik een vijgenboom. Hij
heeft dit seizoen kilo's vijgen voortgebracht.
De smaak van groenten en fruit van eigen kweek is
onbetaalbaar.
Hoe ik dit doe? Ik tuinier ecologisch in die zin dat ik de
planten eigen compost geef. Verder gebruik ik geen andere
bemesting. Ook geen bestrijdingsmiddelen. Toch heb ik nooit
last van plaagdieren. Ik heb veel liefde voor planten.”
Hard werken op de takkendag
Heb je een voorkeur voor bepaalde planten en waarom?
“Ik heb een bijzondere belangstelling voor pepers. Ik teel zo'n veertig verschillende soorten.

Deze zijn afkomstig van een forum, Chili heat. Via dit forum kun je
zaden van pepers ruilen.
Ik heb me verdiept in de teelt van pepers, hoe je het moet
opkweken en verzorgen. Het lukt ook goed. Inmiddels beschik ik
over veel kennis over dit onderwerp.
Ik ben gek op pittig. Als kind deed ik al tobasco in mijn eten.”
Enkele van de vele soorten pepers die Robert teelt
Hebben jullie een idee waar andere tuinleden of de vereniging
wat aan kan hebben?
Een echt idee heb ik niet. Maar wat ik jammer vind, is de moeilijke
bereikbaarheid van de tuin. Maar daar kan de vereniging helaas
weinig aan doen. Een gemakkelijker afvoer van afval zou prettig zijn, maar dat is door gebrek aan voldoende
ruimte op het complex lastig te realiseren. Bovendien kost dat veel geld.
Heb je bepaalde vaardigheden of kennis die je, indien nodig, zou willen inzetten voor de vereniging?
In de weinige tijd waarover ik beschik, heb ik behoefte aan ontspanning. Maar als ouderen hulp nodig
hebben met het sjouwen van zware dingen, wil ik wel helpen.
Specifieke talenten? Dat zou ik echt niet weten.
Robert, hartelijk dank voor je tijd.
Succes met de ontwikkeling van een exotisch paradijs en veel plezier en ontspanning met en op jullie tuin!
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