
Hongarije - Boedapest 
 
Ligging op de wereld 
Hongarije ligt in Oost-Europa en grenst aan Slowakije, Oekraïne, Roemenië, Servië, Kroatië, Slovenië 
en Oostenrijk. Een flinke autorit van 13 uur brengt je in Hongarije of als alternatief vlieg je in 1 uur en 
40 minuten rechtstreeks naar Boedapest. 
 

 
Wereldkaart met Hongarije (in donkergroen). 
 
 
Klimaat 
Net als Nederland, heeft Hongarije een gematigd klimaat. Dit is echter wel een heel breed begrip! 
Als je naar Hongarije gaat, voelt het klimaat toch heel anders dan hier. Hongarije heeft een iets 
droger klimaat dan Nederland. Ook heeft het grootste deel van Hongarije een gematigd landklimaat, 
terwijl Nederland een gematigd zeeklimaat heeft. Dit betekent dat de verschillen tussen zomer en 
winter in Hongarije groter zijn. De zomers zijn warm (gemiddeld 25-30 graden), terwijl de winters 
koud zijn (temperaturen onder het vriespunt!). Ook valt in Hongarije veel meer (echte) sneeuw dan 
in Nederland. De seizoenen zijn in een gematigd klimaat dus duidelijk merkbaar. 
 

  
Klimaatdiagrammen: links het klimaat van Boedapest en rechts het klimaat van Amsterdam. 

Let op: de schaalverdeling is in beide diagrammen verschillend. Beide steden hebben een 

gematigd klimaat, met een warmere zomer en een koudere winter. In Boedapest valt minder 

neerslag, zijn de zomers iets warmer en de winters iets kouder. 



Landschap 
In het midden en zuidoosten van Hongarije ligt de Grote Hongaarse laagvlakte, een onderdeel van de 
Pannonische vlakte die zich in centraal/zuidoost Europa uitstrekt. Je hebt ook nog de Kleine 
Hongaarse Laagvlakte in het noordwesten. Het Balatonmeer, in het westen, is één van de grootste 
meren van Europa. 
 

   
Grote Hongaarse laagvlakte    Balatonmeer 
 
Hongarije heeft een aantal gebergtes: in het westen liggen de Alpen, in het  noorden de Karpaten. 
Daarnaast heb je ook nog het Noord-Hongaars middelgebergte. De hoogste berg is de Kékes. Die is 
1014 meter hoog. 
Je vindt in het land ook heel veel grotten, ongeveer 3000. De bekendste grotten liggen in het 
Nationaal park Aggtelek op de grens met Slowakije. In deze grotten hangen één van de grootste 
stalactieten (hangende rotsformaties) van Europa.  
De grootste en bekendste rivier is de Donau. Deze rivier stroomt van noord naar zuid door het land 
en loopt dwars door Boedapest. 
 

 
Boedapest 
 
 
Inwoners 
Hongarije ligt in het midden van Europa en grenst aan Oostenrijk, Slovenië, Slowakije, Kroatië, 
Servië, Roemenië en Oekraïne. De hoofdstad is Boedapest.  
Er wonen bijna 10 miljoen mensen. Zij noemen zichzelf de Magyaren.  
Hongarije maakte vroeger deel uit van de dubbelmonarchie Oostenrijk-Hongarije. Na de Tweede 
Wereldoorlog waren de communisten er de baas. Sinds 1989 bestaat de Republiek Hongarije en in 
2004 trad het land toe tot de Europese Unie. 
Naast de Hongaren worden er in Hongarije ook Roma, Duitsers, Slowaken en Kroaten. 
 
 



Cultuur 
In Hongarije komen Oosterse en Westerse culturen samen waardoor er meer dan duizend jaar oude 
historie is. Men vindt er sporen van het Romeinse Rijk, gebouwen uit de tijd van de Turkse 
overheersing en overblijfselen uit de middeleeuwen. Op de bergtoppen staan nog de muren van 
oude burchten. Prachtige basilieken en pronkerige kastelen sieren het landschap en stadsbeeld. 
De Hongaren houden van lekker eten. Echte Hongaarse gerechten zijn vleesstoofpotten (goulash), 
met seizoensgroenten. Er wordt ook veel fruit, kaas, gevogelte, riviervis en brood gegeten. De 
Hongaren gebruiken veel Spaanse peper en paprikapoeder bij het bereiden van hun eten. 
Een bekend Hongaars gerecht is de Dobos-taart van chocolade, karamel en hazelnoten. 
In Hongarije worden verschillende feesten gevierd zoals Kerst, Pasen en Pinksteren. Op 15 maart 
herdenken de Hongaren de revolutie van 1848. Op 23 oktober wordt de Dag van de Republiek 
gevierd en op 20 augustus het feest van Sint Stefanus. 
Hongarije kent een aantal beroemde componisten van klassieke muziek, waaronder Béla Bartók, 
Zoltán Kodály, Frans Liszt. Daarnaast is er een rijke cultuur aan volksdans en volksmuziek, waarbij 
o.a. viool en accordeon een grote rol spelen.  
De nationale bloem in Hongarije is de tulp. 
 

    
Dobos-taart      Sint Stefanusbasiliek in Budapest 
 
 
Flora en fauna 
De bomen en planten die in Hongarije voorkomen zijn vergelijkbaar met die in Nederland. Er zijn 
veel loofbomen die in de winter hun bladeren verliezen. 
Vroeger was bijna heel Hongarije bedenkt met bos. Veel daarvan is verdwenen. Daar zijn 
uitgestrekte graslanden voor in de plaats gekomen. Veel soorten dieren en planten zijn hierdoor 
verdwenen. Nu is nog ongeveer 15% van het land bedenkt met bos.  
Alleen in reservaten komen nog bijzondere dieren voor zoals het grijze rund en de buffel. Wolven 
zijn er niet veel meer. Wel zie je nog veel vossen, otters, knaagdieren, wilde zwijnen en reeën. 
Trekvogels als reigers en ibissen zijn ook regelmatig te zien. 
In de rivieren zit niet meer zoveel vis als vroeger. Dat komt door de overbevissing. In de grote meren 
zwemmen snoeken, karpers en meervallen. 
Om de flora en fauna te beschermen heeft Hongarije grote delen van het land uitgeroepen tot 
nationale parken, beschermde natuurgebieden en natuurreservaten. 
 
 
De hazelaar 
De hazelaar (Corylus avellana) is de struik of boom waaraan hazelnoten groeien. De hazelaar komt 
van oorsprong voor in West-Europa en groeit ook veel in Hongarije. De struik is familie van de 
berkenboom en kan 3 tot 5 meter hoog worden. In het vroeger voorjaar bloeit de plant met gele 
katjes nog voordat hij bladeren krijgt. Hij heeft een dunne stam en veel bladeren. De bladeren zijn te 
herkennen aan de ovale/hartvormige vorm. 



Aan de hazelaar groeien hazelnoten. Dit is een bekende noot die al door de Grieken en Romeinen 
werd gegeten. Vroeger werd de hazelnoot gebruikt als geneesmiddel. Daarnaast was de boom het 
symbool van het huwelijk, overvloed aan rijkdom en familiegeluk. 
Hazelnoten zijn een bron van vitamine E. 
Naast de wilde hazelaar zijn er commercieel verbouwde hazelaars. Deze bomen hebben grote noten 
met weinig vliezen. De rassen zijn ontstaan uit kruisingen tussen diverse soorten. De kleinere noten 
van de wilde hazelaar worden echter gewaardeerd om hun meer uitgesproken smaak. 
 

 
Hazelnoten, nog groen en onrijp aan de boom. 


