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Een gesprek met tuinlid Krisztian 
 
Tijdens een werkbeurt hielp Krisztian de projectgroep bij het onderhoud van de Bosrand, onze 
ecologisch beheerde strook achterin het complex. Het viel me op hoe zorgvuldig en met aandacht 
hij met de planten omging. Uit het gesprek dat ik met hem aanknoopte bleek hij al een poosje lid te 
zijn. Geen nieuwkomer zoals ik meende. Krisztian blijkt de tuin van eerder geïnterviewden te 
hebben overgenomen. Benieuwd naar hoe hij het tuinieren tot nog toe heeft ervaren maakte we 
een afspraak voor een gesprek. 
 
Wil je om te beginnen jezelf even voorstellen.  
Wat doe je in het dagelijkse leven? 
“ Mijn naam is Krisztian en ben afkomstig uit Hongarije.  
Inmiddels woon ik al elf jaar in Nederland. Mijn vrouw 
komt ook uit Hongarije. Zij woont nu acht jaar in 
Nederland. Wij hebben twee zoons. De ene is zes jaar 
oud en de jongste is een baby van zes en een halve 
maand. 
 
Ik ben hier naar Nederland gekomen met de hoop op 
een betere toekomst. Hierin ben ik niet teleurgesteld. Ik 
ben tevreden hier. 
Bij veiling Flora Holland heb ik een fulltime baan. 

 
Krisztian voor zijn huisje. Op de voorgrond 

het kweekbed van zijn vrouw voor bloemen 
 
Wat doe je in je vrije tijd?    
“Ik sta vaak in de keuken. Ik kook graag. Mijn vrouw de ene week , ik de andere. 
Ik wandel graag in de buurt om de omgeving te verkennen. Wij hebben jaren in Den Haag 
gewoond, maar zijn niet zo lang geleden naar Honselersdijk verhuisd. Het is fijn dat ik nu dicht bij 
mijn werk woon. Voorheen moest ik in weer en wind zestien kilometer fietsen om er te komen. 
Fietsen doe ik overigens graag. Ook maken we samen met andere gezinnen uitstapjes om meer 
van Nederland te zien. 
Om te ontspannen en mijn hoofd leeg te maken trek ik er regelmatig in mijn eentje 's nachts op uit 
om te vissen. En natuurlijk heb ik hier een tuin, maar die betekent meer dan een hobby. Tuinieren 
is heel belangrijk voor mij.” 
 
Wanneer,  hoe en waarom ben je lid geworden van  Houtwijk de Noord? 
“Een vriend van me heeft verderop een tuin. Hij heeft me hier naartoe genomen. Misschien was 
het iets voor me om hier ook een tuin te hebben. Ik nam contact op André. Na twee maanden 
wachten kwam deze tuin vrij. Dat was eind september 2018.”     
   
Had je hiervoor al ervaring met tuinieren? 
Bij de vraag begint Krisztian te lachen.  
“In Hongarije woonde ik in een dorpje. Iedereen heeft daar een grote tuin. Dat is daar heel 
normaal.  Als kind was ik vaak met mijn grootvader en mijn vader in de tuin. Zij hebben mij geleerd 
hoe ik de planten moet verzorgen: hoe ik moet letten op de soort grond en de standplaats. 
Ik kreeg plantjes en mocht ermee experimenteren. Als iets mislukte, kreeg ik te horen dat dit niet 
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erg was; ik kon daarvan leren en het volgend jaar opnieuw proberen. 
Het klimaat in Nederland is anders dan in Hongarije. Daar heerst een landklimaat met strenge 
winters en heel hete zomers, hier heerst een zeeklimaat. Daar moet ik rekening mee houden bij 
het tuinieren. 
Thuis hebben we een siertuin, waar mijn vrouw en ik samen in werken. Daar hebben we vele 
soorten hortensia's, fuchsia's en veel bolgewassen staan, waaronder blauwe druifjes, narcissen, 
tulpen en cyclamen.” 

 Op het grasveld o.a. een pruimenboom 
 
Heb je vooraf een plan gemaakt voordat je begon? Wat 
voor soort tuin stond je voor ogen? (sier- / moes- of combi?) 
“Ik ben begonnen in de tuin het onkruid te verwijderen en 
alle rommel in de kas op te ruimen. Daarna heb ik een 
indeling gemaakt voor de kweekbedden. Daartussen heb ik 
paden van stoeptegels gelegd. 
In het begin heb ik veel gespit. De grond is nu al beter, 
losser van structuur. 
In Hongarije spitte ik de grond om, bracht er eigen compost, 
koemest en fijngemaakte eierschalen op. Daarna bedekte ik 
alles met afdekzeil. Dat is goed voor de grond. Dat doe ik nu 
ook op deze tuin. In de toekomst moet er meer ruimte 
komen voor groenten. De tuin is vooral een moestuin met een beetje sierbeplanting. Mijn vrouw 
heeft een kweekbedje voor sierplanten.  
De rest neem ik voor mijn rekening.” 
 

Verbeterde grond onder het afdekzeil voor kweekbedden 
 
Ben je tevreden met het resultaat tot nog toe of moet er 
nog meer gebeuren? 
“Op dit moment vind ik het oké zo, omdat het winter is. 
Maar zodra de lente aanbreekt ga ik weer onkruid 
wieden en bemesten. Eigenlijk de normale 
 werkzaamheden die horen bij de start van het 
tuinseizoen. 
Een grotere kas staat op mijn wensenlijst. In die ik nu 
heb is er plek voor slechts drie à vier tomatenplanten. 
Op het stuk grond, dat is afgedekt met plastic, is ruimte 
voor drie extra kweekbedden. Er moeten zoveel 
mogelijk bedden komen om wisselteelt mogelijk te 
maken. Vaak moeten er vier jaar tussen zitten voor je 
hetzelfde gewas weer op die plek kunt zetten.” 

  
Wat vind je het leukst aan tuinieren? 
“Er zijn hier vriendelijke mensen en ik heb fijne buren. Ik geniet van de stilte. Na een slechte dag 
op het werk kan ik op de tuin alles van me af laten glijden. Ik kan me hier ontspannen. Het is het 
paradijs voor mij.” 
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Heb je veel contact met de andere tuinleden? 
“Ik heb vooral contact met tuinleden aan 
deze kant van het complex. Maar ook wel 
met enkelen verderop. Ik wissel graag 
ervaringen uit met anderen: wat werkt, 
welke planten doen het hier goed. Ik vind de 
contacten goed. En door de gesprekken heb 
ik inmiddels veel kennis opgedaan.” 
 

 
 

De kleine kasjes zullen een plekje krijgen 
achter het huisje 

 
Er wordt veel geschreven en gesproken over hoe wij met de natuur zouden moeten omgaan, ook in 
onze tuinen. Hoe denk jij daarover? Denk daarbij aan het kiezen voor chemische of biologische 
middelen. 
Bij deze vraag steekt Krisztian vol overtuiging van wal:  
“Ik probeer altijd op natuurlijke wijze problemen op te lossen. Ik wil absoluut geen chemische 
producten 
gebruiken. Dat is de meest slechte oplossing. Om bladluis te bestrijden, zet ik knoflook tussen het 
gewas. Ik heb daardoor ook minder last van slakken. Brandnetelgier hebt hier ook tegen. Het 
maakt blad sterker. Ik composteer het plantafval. Daarmee breng je het weer terug in je tuin. Je 
zorgt voor een kringloop.  Momenteel heb ik twee vaten, maar ik wil dit aantal uitbreiden.” 
 
Heb je misschien een suggestie die nuttig of goed kan zijn voor onze vereniging? 
“Poeh, dat is een lastige vraag, waar ik niet een, twee drie een antwoord op heb. Ieder vindt zijn 
eigen idee en aanpak het beste. De ervaring leert dat veel mensen het niet op een andere manier 
willen proberen. Zelf sta ik open voor nieuwe ideeën en probeer deze uit.” 
 
Krisztian, bedankt voor je tijd en dit gesprek. Ik vond het leuk om te horen hoe je in je jeugd de 
eerste beginselen van het tuinieren hebt geleerd van je opa en vader. Ook de wijze waarop je nu 
zorgt voor je tuin hier. Ik wens je heel veel ontspannen uurtjes in je eigen paradijsje. 
 
Mildred, februari 2020 
 


