GROEN

Hoe

kerst
wil je je

boom
hebben?!
Inspiratie nodig voor het versieren
van de kerstboom? Drie professionele
kerstliefhebbers geven tips.
Styling en tekst: Marieke de Geus. Fotografie: Barbara Groen.
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TREND 1

Botanisch
boompje
Blogster Saskia de Laat (christmaholic.nl) is helemaal idolaat
van kerst. Vooral de aanloop
naar kerst, de voorpret, vindt
ze een heel leuke periode.
Vanaf augustus heeft ze er
een dagtaak aan om alles op
kerstgebied te verzamelen en
te delen met haar volgers.
Op kerstavond gaat ze traditiegetrouw offline, zodat ze alle
aandacht heeft voor haar
familie. Saskia: “De botanische
trend, waar ik vorig jaar al
helemaal fan van was, heeft
zich dit jaar uitgebreid met
goudtinten en emerald-groen,
een blauwgroene kleur.
Daardoor is alles wat rijker
en volwassener geworden.
Om de boom nog groener
te maken, steek ik er verse
asparagustakken in. Ook
eucalyptus geeft een mooi
effect door het grijsblauwe
blad. Zelf heb ik gekozen voor
vilten takjes. De glazen ballen
vind ik fantastisch. Het zijn
eigenlijk ronde vaasjes die
perfect in de boom passen en
waar je ook weer takjes in kunt
steken. Natuurlijk horen bij de
botanische trend ook vogeltjes
en dennenappels voor het
bosgevoel. De voet is bedekt
met houtblokken, wat het
helemaal af maakt.”
1. Hangers in de vorm van vogelkooitjes
€ 16,95 (De Kinderfeestwinkel). 2. Slinger
€ 6 (Flying Tiger). 3. Kerstbal in grafische
vorm € 5,70 (River Island). 4. Tak € 7,99
(TK Maxx). 5. Kerstornament dennenappel
€ 12 (Bloomingville). 6. Kerstbal met gekleurde
strepen en vosje bovenop € 6,99 (Sissy-Boy).
7. Kerstornament kolibrie € 12,95 (Vondels).
8. Kerstbal met ‘vouwen’ € 5,70 (River
Island). 9. Slinger 2 m € 1,50 (Primark).
10. Piek met pailletten € 10 (M&Co). 11. Kerstegel € 4,99 per set van 3 (Ikea).
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Lekker
veel
groen in
het groen
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Fauteuil € 499, kussen
€ 31,90, vaas € 17,95, kunsttak schermbloem € 22,95,
kunsttak bollen € 12,95
(Loods 5), goudkleurige
waxinelichtjes € 8,95
(Wonen met lef), sneeuwbol
€ 7,49 (Sissy-Boy), honeycomb-boompje vanaf € 4,95,
ster als piek vanaf € 12,95,
papieren boompjes vanaf
€ 24,95 (Only Natural),
waxinelichtjes met oor
€ 3,95, glazen bolvaasjes
€ 6,95 p. st., eucalyptustakjes
van vilt € 4,95, glazen
dennenappels € 3,95 (Dille &
Kamille), matgroene kerstballen uit set van 44 € 22,95,
gouden dennenappels
€ 2,50 per 6, glazen bal met
gouden veer € 2,49, groene
bal met goudglitters € 2,95,
groene bal met gouden
streepjes € 2,25 (kerstversiering.nl), wit metalen
blaadjes, groene open sterren, groen met witte houten
sterren, houten vogeltjes
vanaf € 2 (Mundomi).
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Het wordt
een zachte
kerst

Honeycombs in de vorm van
engeltjes vanaf € 4,95, grote
engel als piek en op de
grond vanaf € 24,95,
sterrenslinger vanaf € 3,95,
engeltjesslinger vanaf
€ 3,95, papieren honeycombs vanaf € 4,95, grote
bolvormige honeycomb
vanaf € 19,50, cadeautasjes
vanaf € 2,50, wit boompje
vanaf € 6,95 (Only Natural),
grijze kaarsen € 3,50 p.st.,
kommetjes € 6,50 p.st.,
schaaltje € 9,50, kaarsenhouder in vogelvorm € 15,95
(Loods5), linnen tafelkleed
€ 100,75 (Wonen met lef),
waxinelichtjes € 2,50
(Dille & Kamille), ballen met
vogelprint € 2,79, witte bal
met kerstboompje € 2,50,
witte bal met goudglitter
€ 2,95, roségouden glitterbal € 2,49 (kerstversiering.
nl), witte houten sterren
vanaf € 2 (Mundomi). Overig
(privébezit).
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TREND 2
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Poederpastels
& duurzaamheid

Marieke de Geus houdt van
tuinieren en blogt daarover op
volkstuinverhalen.nl. Omdat
ze elk jaar met lede ogen
aanziet hoe afgedankte kerstbomen op straat belanden,
ging ze op zoek naar een duurzaam alternatief. Dat werd de
site adopteereenkerstboom.nl,
waar je een biologisch
gekweekte kerstboom kunt
halen die begin januari weer
de grond in gaat. Zo heb je
tijdelijk een eerlijke boom in
huis en maak je na kerst de
wereld een klein stukje
groener. Marieke: “Poederroze
is een echte trendkleur die
prachtig samengaat met groen.
Door een combinatie te maken
met vergrijsde tinten, zilver en
goud, creëer je een zachte,
bijna feeërieke sfeer. Ik kies
voor mijn groene boom graag
voor fairtradedecoraties en dit
jaar zijn het veel papieren
ornamenten. Niet alleen zijn
ze op een eerlijke manier
geproduceerd, ze zijn ook nog
praktisch, want de honeycombs nemen ingevouwen
maar weinig opbergruimte in
én zijn onbreekbaar. Net als
mijn kerstboom gaan ze dus
vele jaren mee.”

1. Roze kersthanger € 6,99 (Laura Ashley).
2. Merry Christmas-slinger € 2,46 (Madam
Stoltz). 3. Kerstornament macaron € 10,50
(Vondels). 4. Papieren kerstboom € 2,16
(Madam Stoltz). 5. Papieren kersthanger
€ 2,16 (Madam Stoltz). 6. Papieren ster
€ 6,45 (Bloomingville). 7. Kerstbal met hertje
erin € 13,70 (Laura Ashley). 8. Kerstornament vogeltje € 9 (River Island). 9. Deels
doorschijnende kerstbal € 9,99 (Sissy-Boy).
10. Zilverkleurige kersthanger € 7 (River
Island). 11. Slinger 2 m € 1,50 (Primark).
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TREND 3

Stoer denim
met een
vleugje goud
Anita Vlaar (lifestylecoördinator bij Margriet) volgt alle
groen- en woontrends op de
voet en verzamelt al enkele
jaren goudkleurige kerstversieringen omdat ze daar
gewoon heel blij van wordt.
Goud heeft een warme en rijke
uitstraling en die past mooi in
haar huist. Ze houdt van een
evenwichtige en rustige boom
en zal niet snel afwijkende
kleuren of vormen ophangen.
Met drie jonge kinderen in
huis is haar leven immers al
druk genoeg. Anita: “De stoere
denimtrend van dit jaar vind
ik erg mooi passen bij het klassieke goud; beide versterken
elkaar. En wat ik ook zo leuk
vind, is dat de denimstrikken
heel gemakkelijk zelf te maken
zijn. Afhankelijk van de maat
die je kiest, scheur je uit
een lap van één meter twee
stroken stof. De ene strook sla
je dubbel als een strik en de
andere knoop je eromheen.
Een touwtje eraan en klaar is je
stoere, maar toch feestelijke
kerstversiering! Omdat ik
enorm van stippen houd, koos
ik ervoor om de voet van de
boom in te pakken met dit
vrolijk gestipte cadeaupapier.”
1. Glitterbal € 5,99 (Sissy-Boy). 2. Open
kerstbal € 5,99 (Sissy-Boy). 3. Kerstornament camera € 12,95 (Vondels). 4. Kerstbal
Love € 7 (River Island). 5. Kerstornament
zeemeermin € 22,50 (De kinderfeestwinkel).
6. Kerstbal in glinsterende blauwe tinten
€ 7 (River Island). 7. Donkerblauwe kerstbal
€ 2,16 (Madam Stoltz). 8. Inpakpapier € 4,99
per set van 3 rollen (Ikea). 9. Kerstbal met
veren € 3,99 (TK Maxx). 10. Slinger 2 m
€ 1,50 (Primark).
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Fauteuil € 395, kussen
€ 39,95 (Loods5), vilten
kerstballen € 3,95,
glazen sterren € 3,95,
plaid € 69,95 (Dille &
Kamille), gouden
glitterbal € 5,99, glazen
bal met hondje € 6,99,
grote gouden bol € 6,99
(Sissy-Boy), grijze
metalen lantaarn
€ 39,95 (Wonen met lef),
kerstballen met glitterdecoraties vanaf € 2,50
(kerstversiering.nl),
glanzende en matte
kerstballen uit een set
€ 4,95 (Intratuin),
inpakpapier om de voet
van de boom € 1,50
(Hema).

Hang eens
wat jeans in
je boom
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Kerstboom kopen?
Zo kies je goed
Als de dozen vol met kerstversiering tevoorschijn
worden getoverd en de
kerstlampjes uit de knoop
zijn gehaald, is het tijd om
een boom uit te zoeken.
We zetten de diverse soorten
op een rijtje, zodat je straks
het mooiste exemplaar kunt
optuigen.

Traditioneel:

DE FIJNSPAR
Naam: Picea abies.
Nederlandse naam: fijnspar
Vorm: piramidevormige
boom met horizontale takken en een open structuur.
Kleur: groen.
Bijzonderheden: de fijnspar
is populair vanwege de
mooie takken voor het
ophangen van versieringen
en de aantrekkelijke prijs. De
naalden, die nogal prikken,
vallen wel snel uit.

51 | 18

Voor het
zwaardere werk:

DE
BLAUWSPAR
Naam: Picea pungens
‘Glauca’.
Nederlandse naam:
blauwspar.
Vorm: brede, piramidevormige boom met stevige
takken waardoor de boom
geschikt is voor zwaardere
versieringen. Symmetrisch
van vorm.
Kleur: de boom heeft
zilvergrijs-blauwgroene
naalden die egaal van
kleur zijn, zowel aan de
boven- als onderkant.
Bijzonderheden: een
mooie boom met prikkende naalden die nauwelijks
uitvallen. De boom is te
koop met en zonder kluit
en is vrij prijzig.

Slank en sierlijk:

DE
SERVISCHE
SPAR
Naam: Picea omorika.
Nederlandse naam:
Servische spar.
Vorm: slank en compact
Kleur: de platte, stompe
naalden die niet scherp zijn,
zijn groen aan de
bovenkant en blauw aan
de onderkant, waardoor
de boom een blauwgroen
uiterlijk krijgt.
Bijzonderheden: zoek je
een boom die nauwelijks
uitvalt en lang mooi blijft?
Dan is deze boom, met of
zonder kluit, zeer geschikt.

Op volle kracht:

DE NORDMANNSPAR
Naam: Abies nordmanniana.
Nederlandse naam:
nordmannspar of
Kaukasische zilverspar.
Vorm: breder dan andere
kerstbomen. Vol en
symmetrisch.
Kleur: donkergroen.
Bijzonderheden: deze
kerstboom is mooi van
vorm en heeft volle, stevige
takken die niet snel zullen
doorbuigen als je ’m gaat
versieren. Bovendien zijn de
naalden zacht en valt
de boom nauwelijks uit. De
boom is wel vrij duur en
wordt meestal zonder kluit
verkocht.

Sterk en
compact:

DE ZILVERSPAR
Naam: Abies procera
‘Glauca’.
Nederlandse naam:
zilverspar of edelspar.
Vorm: compacte vorm,
waardoor je minder
versiering nodig hebt om
de boom te vullen.
Kleur: blauwgroene
naalden.
Bijzonderheden: deze
boom heeft zachte naalden
die niet snel uitvallen. De
volle takken van deze
boom zijn ook ideaal om te
gebruiken voor kerststukjes. Wordt meestal zonder
kluit verkocht.

Slank en vol:

DE FRASERSPAR

Naam: Abies fraseri.
Nederlandse naam:
fraserspar.
Vorm: een brede boom.
Kleur: donkergroene naalden met een zilverkleurige
waas aan de onderkant.
Bijzonderheden: een
volle, goed vertakte boom
die nauwelijks naalden
verliest. Een vrij dure
boom, zowel met als
zonder kluit te koop.

Duurzame boom

Vind je het zonde om de
kerstboom na de feestdagen weg te gooien,
maar heb je zelf geen plek
om de boom te planten?
Overweeg dan eens om
een biologisch gekweekte
boom te adopteren. Als je
de boom na de kerstdagen
inlevert, gaat hij bij een
gespecialiseerde kwekerij
weer de grond in, om vervolgens verder te groeien.
Het overlevingspercentage
is ruim tachtig procent. Je
boom wordt gelabeld,
zodat je elk jaar, zolang de
boom blijft leven, dezelfde
in huis haalt. Een mooie
kerstgedachte, toch?

Meer informatie:
adopteereenkerstboom.nl.

Met kluit of niet?

Het voordeel van een
boom met kluit is dat deze
meestal langer mooi blijft.
Maar of je nu kiest voor
een kluit of niet, water
heeft de boom in elk geval
nodig! Een boom met kluit,
die is verhuisd van een
buitentemperatuur naar
de warme woonkamer, kan
per dag zeker een halve
liter water gebruiken. Tel
daar de eerste paar dagen
na aanschaf nog zeker
een paar litertjes bij op,
want de boom moet even
aansterken.
Een boom die zonder kluit
wordt gekocht heeft er
baat bij als je bij thuiskomst
een paar centimeter van
de stam afzaagt. Zet de
boom met de stam in een
standaard met waterreservoir en vul dit geregeld bij.
Na de kerstdagen kun je
altijd nog proberen om de
boom in je tuin te planten,
maar over het algemeen is
de overlevingskans laag.
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voor verkoopinformatie zie inhoud.

