
Verzorgingstips voor kerstbomen. 

• Na het uitzoeken van jouw mooiste kerstboom wil je er natuurlijk zo lang 

mogelijk van genieten! Hoe zorg je ervoor dat met Kerst de naalden er 

nog aan zitten? Want kerstbomen vinden het buiten in de natuur nou 

eenmaal fijner dan binnen waar ze zullen verdrogen en naalden laten 

vallen.  

• Ben je er op tijd bij? Laat je boom gerust nog even buiten, het liefst uit de 

wind en de zon, voorzien van water. 

• Een van de meest gemaakte fouten bij het verzorgen van een kerstboom is 

het geven van onvoldoende water. Een beetje kerstboom met kluit 

gebruikt zo al een halve liter per dag. Sterker nog, in de eerste dagen soms 

tot wel drie à vier liter water per dag! 

• Kerstbomen zonder kluit mag je natuurlijk ook niet vergeten water te 

geven. Deze bomen nemen minder vocht op, maar gaan wel langer mee 

wanneer je de stam voorziet van water. Een schijfje van de stam afzagen, 

zorgt ervoor dat de kerstboom beter water opneemt. 

• Kerstbomen gaan vaak van een onverwarmde ruimte naar een warme en 

luchtdroge huiskamer. Dat is best een grote overgang voor een boom, 

daarom kun je de boom beter eerst nog een dag laten ‘wennen’ in een 

onverwarmde ruimte zoals een garage of schuur. 

• Ook deze ‘wennende’ boompjes vragen om verzorging. Zorg altijd voor 

voldoende water door de boom in een grote emmer of bak met water te 

zetten. 

• Zet een kerstboom verder liever niet op een te warme plaats zoals bij de 

radiator of dicht bij een openhaard. Naalden zullen zo nog sneller 

uitvallen. En daarbij is er natuurlijk kans op brandgevaar. 

• Ook een tochtige plaats vind je kerstboom niet zo fijn. 

• Let op! Het water in de voet van de gezaagde kerstboom is giftig, het hars 

van de stam veroorzaakt dit. Pas op dat je hond, kat of kinderen niet 

stiekem bij het water komen.  

Wij wensen u alvast fijne en vooral gezonde feestdagen!                          


