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in gesprek met

woorden Sanne Eva Dijkstra     beelden Maria Stijger

Je kunt het meisje wel uit het dorp halen; je haalt het dorp 
niet zomaar uit het meisje. Kim Nelissen had niet verwacht 
dat die uitspraak ooit op haar van toepassing zou zijn. ‘Ik 
woon al twintig jaar in Utrecht en heb lang gezegd dat ik 
nooit terug wil naar Brabant.’ De liefde voor moestuinieren 
heeft die overtuiging aan het wankelen gebracht. Een 
huis zoals het huis waarin ze opgroeide – in een dorp, met 
een grote tuin en omringd door natuur – lonkt. ‘Ik begin 
steeds meer te voelen dat ik toch graag in een rustigere 
omgeving zou willen wonen.’ 

Kim Nelissen

Kim was nog maar een klein meisje toen ze voor het 
eerst met tuinieren in aanraking kwam. ‘Het huis waarin 
ik opgroeide had een behoorlijke tuin van ongeveer 
twintig bij tachtig meter. Er stond een kas - waar volgens 
mij boontjes groeiden - en ik had er mijn eigen stukje 
tuin. Ik maakte met vuilniszakken een kleine vijver en 
fleurde de boel op met bloemen die ik stiekem uit de 
tuin van mijn ouders plukte.’ Een echt buitenkind was 
ze. Dat had ze niet van een vreemde. ‘Vooral mijn vader 
was veel met de tuin bezig, maar ook mijn moeder is een 
buitenmens. In het voorjaar harkten we met het hele gezin 
alle herfstbladeren weg. Veel werk, maar ik vond het altijd 
heerlijk om te doen.’ 
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Ze vindt het prettig om buiten te zijn, voelt zich er beter 
dan binnen. Hoeveel ze ook van de stad houdt, als het 
even kan probeert ze het stadse leven te ontvluchten. 
‘Als ik een weekendje weg ga, zoek ik standaard de natuur 
op. Lekker naar de bossen, de rust in.’ Zodra de zon 
schijnt is Kim buiten. De vrijheid om dat te kunnen doen, 
vindt ze een van de grootste voordelen van zelfstandig 
ondernemer zijn. ‘Op mooie dagen pak ik vaak mijn laptop 
om buiten te gaan zitten werken, op het bankje voor mijn 
huis.’  

Nog liever zoekt ze haar eigen lapje grond op in de 
Cremertuin, een stadsmoestuin en natuurspeelplaats 
middenin Utrecht, op slechts twee minuten fietsen van 
haar huis. Ze ontdekte het bestaan ervan per toeval. ‘Ik 
zat middenin een burn-out toen een oud-collega me 
erover vertelde. Ik dacht meteen: dit gaat me helpen 
beter te worden. Dít moet ik doen.’ Het overkomt Kim wel 
vaker: dat dingen op precies het juiste moment op haar 
pad komen. ‘Dan heeft het zo moeten zijn, denk ik altijd 
maar. En ik had mazzel, want ergens aan de rand van de 
buurttuin konden ze nog net een stukje grond voor me 
vrijmaken.’

De Cremertuin is gevestigd op een voorheen braak-
liggend en verwaarloosd terrein van de Nederlandse 
Spoorwegen in Utrecht-West. Zolang de NS het terrein 
niet gebruikt, heeft de buurt het in bruikleen. Een van 
de ongeveer tachtig lapjes grond is sinds drie jaar Kim’s 
domein. ‘Ik begon met het kleinste stukje grond, van een 
bij anderhalve meter. Inmiddels heb ik een tuintje van vier 
bij anderhalf.’ Nog steeds heel klein, vindt ze. Toch groeit 
er een indrukwekkende hoeveelheid groenten. 

‘Ik kweek nu ongeveer twintig soorten. Jaarlijks oogst ik 
bijvoorbeeld tien kilo aardappels. Weliswaar een flinke 
zak, toch kun je er niet heel vaak van eten. Maar ik kan 
wel van april tot en met september pluksla eten van de 
tuin. Die kun je afknippen en vervolgens groeit de plant 
gewoon weer aan. Verder oogst ik elk jaar onder andere 
vijf of zes keer spruitjes en hetzelfde aantal sugar snaps.’ 
Lente, zomer, herfst of winter: er groeit altijd wel iets. 
‘Ik heb een heel moestuinplan, er is nooit een plekje 
leeg. Ik eet van de oogst met mijn vriend, maar geef ook 
groenten weg. Als ik bijvoorbeeld te veel sla, snijbiet of 
courgettes heb, maak ik daar de overburen - een gezin 
met vier kinderen - blij mee. En ik ruil regelmatig met mijn 
medemoestuiniers.’

Kim zou de overschotten graag inmaken, zodat ze het 
hele jaar door van de oogst kan eten, maar haar kleine 
huis in Utrecht biedt daartoe onvoldoende bergruimte. 
Als het aan Kim ligt, komt daar over een tijdje verandering 
in. ‘Ik hoop dat ik binnen nu en drie jaar kan verhuizen naar 
een huis buiten Utrecht. Dat mag best een klein huis zijn, 
maar dan wel met een grote tuin, voldoende ruimte om te 
wecken en plek voor een flinke vriezer. Dat is mijn grote 
droom.’ 

In haar directe omgeving blijkt Kim’s enthousiasme voor 
tuinieren aanstekelijk. Haar vriend teelt inmiddels pepers 
in de vensterbank, een vriendin kocht een moestuinbak 
op poten en ook haar moeder is met het moestuinvirus 
besmet. Kim: ‘Toen ik begon, had ik nul kennis en moest 
ik alles nog ontdekken. Nu geef ik vaak advies en deel ik 
zaadjes uit. Ik heb alles gelezen wat los en vast zit over 
moestuinieren. Als ik een hobby heb, dan ga ik er ook 
helemaal voor.’ 
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En dan natuurlijk dat woelen in de aarde. Je hoort het vaker: 
het heeft iets meditatiefs. Kim ervaart dat niet anders. ‘Ik 
moet altijd alles aanraken, dat is een soort afwijking. Ik 
doe het ook in winkels. Ik ben heel visueel ingesteld, maar 
hou er ook heel erg van om dingen te voelen. Het is zalig 
om met mijn handen door de aarde te wroeten. En het is 
elke keer weer bijzonder om een klein zaadje in de grond 
te stoppen waaruit iets groeit dat weken of maanden later 
op mijn bord ligt. Iets wat ik zelf gemaakt heb. Of nou ja, 
eigenlijk heeft de natuur het gemaakt. Maar wel met míjn 
hulp.’ 

Ze gaat zo vaak ze maar kan naar de Cremertuin. Zelfs als 
er eigenlijk niets te doen is. ‘Dan kijk ik gewoon even hoe 
alles er bij staat. Op de tuin zijn, voelt als een minivakantie 
in een groene oase, en dat middenin mijn eigen stad.’ Kim 
vindt er de rust die ze nodig heeft om in balans te blijven. 
‘De buurttuin is voor mij echt de plek waar ik mijn hoofd 
kan uitzetten en aan mijn gedachten kan ontsnappen. Ik 
ben altijd heel druk in mijn hoofd en barst van de ideeën, 
vooral op werkgebied. Maar als ik op de tuin ben, vergeet 
ik alles. Dan ben ik alleen met mijn handen bezig en raak 
ik in een soort flow. Alle stress en zorgen zijn er dan niet 
meer. Voor iemand die zoveel nadenkt en piekert als ik is 
dat geen overbodige luxe.’

Met een beroep als freelance tekstschrijver lag een 
website en blog over tuinieren voor de hand. Het geeft 
Kim de kans haar liefde voor de moestuin met nog meer 
mensen te delen. ‘Ik wil laten zien dat je echt overal 
kunt moestuinieren: zelfs op een balkonnetje of in een 
kleine tuin. Met Moesmeisje inspireer ik mensen om zelf 
aan de slag te gaan. Natuurlijk mislukt er wel eens iets, 
maar dan probeer je het volgend jaar gewoon opnieuw. 
Moestuinieren is gewoon lekker veel fouten maken. Een 
volgend seizoen lukt het dan misschien wél.’ 

Kim’s medemoestuiniers weten inmiddels ook precies bij 
wie ze moeten zijn voor tips. Het is dan ook net een dorp, 
zo’n stadsmoestuin. ‘Ik ben nogal een sociaal dier en heb 
veel contact met andere moestuiniers. Tijdens vakanties 
zorgen we voor elkaars tuin en we ruilen onderling zaden 
en stekjes. Ik geef best veel weg: de meeste tuiniers op de 
Cremertuin hebben wel iets van mij op hun lapje grond 
staan.’ Het menselijke contact en de gezelligheid op de 
tuin deden en doen haar goed. Zoals ze al voorspelde, 
helpt de tuin haar stukje bij beetje om beter te worden. 
‘Een burn-out is best heel eenzaam. Gelukkig ben ik bijna 
hersteld. Maar toen ik er nog middenin zat, was de tuin 
voor mij de ideale plek om sociale contacten te hebben, 
zonder daarvoor eerst een afspraak te moeten maken. 
Heel ontspannen, geen gedoe. Precies wat ik nodig had.’ 
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Een leven zonder moestuin kan Kim zich niet eens meer 
voorstellen. ‘Ik voel me altijd meteen blij en gelukkig als 
ik er ben. Niet dat ik verder niet gelukkig ben hoor, maar 
als ik op de tuin ben, dan klopt alles. Het past bij me. 
Hóórt misschien zelfs bij me. Ik vind het best jammer dat 
het zolang geduurd heeft voordat ik dat herontdekt heb. 
Moestuinieren vervult mijn behoefte aan meer buiten 
zijn. Officieel is de Cremertuin geen natuur, maar voor mij 
voelt het wel zo.’ De moestuin vult een soort leegte op 
die – onbewust – ontstaan was. ‘Ik was toch die bossen, de 
natuur en ruimte van Brabant gaan missen. De buurttuin 
brengt me terug bij het gevoel dat ik als kind had wanneer 
ik mijn tijd buiten doorbracht. Even weg zijn van alle 
prikkels, even geen gedoe aan mijn hoofd.’ 

Voor een moestuin is geduld nodig. Soms kost het wel 
een half jaar voordat je iets kunt oogsten. En als er iets is 
dat Kim níet is, dan is het wel geduldig. Maar de moestuin 
leert haar dat dingen soms tijd nodig hebben, hoe snel ze 
zelf ook zou willen. ‘Mijn burn-out duurt al vier jaar. Door 
het moestuinieren heb ik geaccepteerd dat dingen soms 
gewoon tijd kosten. Maar ook dat het uiteindelijk iets heel 
moois oplevert. Alles gaat en kan zo snel, tegenwoordig. 
De moestuin helpt me onthaasten en om het oké te 
vinden dat je niet alles kunt plannen. Als het ineens heel 
droog is, mislukt je oogst. Je hebt niet overal invloed op, je 
kunt niet alles onder controle hebben. That’s life.’  

Sanne Eva Dijkstra schrijft als journalist vooral – en het liefst - 
over bewust(er) leven, food, reizen en human interest. Je kunt meer 
over en van haar lezen op haar website sanneeva.


