Welke kerstboom moet je kiezen?
Vanaf begin december verschijnen ze weer massaal in de tuincentra en op speciale verkooppunten:
de kerstbomen. Maar welke boomsoort moet je kiezen? Welke boom is het meest geschikt voor
onze warme huiskamer? En hoe zit het met het uitvallen van de naalden? Een elk jaar weer
terugkomende vraag is of we een boom mét of zonder kluit moeten aanschaffen. Welke
boomsoorten zijn er op de kerstbomenmarkt en waar moeten we op letten om te zorgen dat we
een gezonde en verse boom in huis halen?
Picea abies - Fijnspar
Picea abies wordt ook wel aangeboden onder de naam Picea excelsa. De Fijnspar is de populairste
onder de kerstbomen. Hij wordt veruit het meest verkocht. Maar het is niet de beste kerstboom,
want de Picea abies laat zijn naalden heel snel los. Geen probleem als je net voor kerst de boom in
huis haalt.
Picea omorika - Servische spar
De Servische spar is een vrij smalle en compacte spar. De naalden van de sierlijk afhangende takken
zijn tweekleurig. Aan de bovenkant groen en aan de onderkant blauw. Dit geeft de gehele boom een
aparte blauwachtige uitstraling. De Picea omorika behoudt zijn naalden langer dan de Picea abies.
Picea pungens "Glauca" - Blauwspar
Een ideale spar om te gebruiken als kerstboom. Heeft maar een beperkte naalduitval. Maar hij
behoort wel tot de duurdere bomen.
Abies nordmanniana - Nordmann spar
De Nordmann is ook één van de bekendste en veel verkochte kerstbomen. Met zijn donkergroene en
glanzende naalden is het een prachtige boom met stevige, niet prikkende (!) naalden. De Nordmann
heeft weinig last van naalduitval.
Abies nobilis - Nobele spar
Een prachtige naam voor een hele mooie boom. De boom heeft zachte blauwgroene naalden en is
bovendien goed geurend. Mede door deze heerlijke geur worden de takken van de Abies nobilis vaak
gebruikt voor kerststukjes. Ook deze spar heeft nagenoeg geen last van naalduitval.
Abies procera - Edele zilverspar
Ook deze boom kenmerkt zich door de prachtige blauwgroene kleur en heerlijke onvervalste
kerstbomen geur. Bovendien is het een goede naald houdende soort. Abies procera heeft een vrij
grillige, ongelijke groeiwijze. Lange en korte zijtakken wisselen elkaar af, in plaats van dat de langste
takken onder zitten en naar boven toe steeds korter worden.
Abies koreana - Koreaanse zilverspar
Een mooi gevormde, sterke, naald houdende boom. De naalden zijn glanzend groen en aan de
onderkant zilverwit. Deze zilverwitte onderkant maakt de Abies koreana bijzonder decoratief. In
enkele gevallen treft u een boom met de prachtige purperblauwe omhooggerichte kegels er nog in.
Naalduitval of verlies naalden bij uw kerstboom
Kerstbomen worden van het ene op het andere moment uit de grond gehaald. De ene boom wordt
aan de onderkant van de stam, bij de wortel, afgezaagd en verkocht als kerstboom zonder kluit. De
andere boom wordt ontdaan van de meeste wortels en vervolgens in een (vaak te kleine)
plantcontainer gepoot. Deze laatste worden verkocht als kerstbomen mét kluit. In beide gevallen
hebben de bomen te maken met een ernstige verstoring van de leefomstandigheden. En dan komen
ze vervolgens ook nog eens terecht in een omgeving waarin het (kunstmatig) 20° of nog meer is! Dit

betekent dat zelfs de beste spar nog wel naalden zal verliezen. Het verlies van naalden is afhankelijk
van de soort en bij de één is dat van nature meer dan bij de ander.
Verzorging van de kerstboom; water geven of niet?
Om de naalduitval tot een minimum te beperken, is het zaak om vanaf de aankoop goed voor de
boom te zorgen. Het beste is het om de bomen langzaam te laten acclimatiseren. Dus niet direct na
aankoop van buiten naar binnen in de verwarmde woonkamer. Als je de mogelijkheid hebt, is het
beter om hem één of meerdere dagen in een (inpandige) garage, schuur of berging te stallen. Plaats
de kerstboom in de woonkamer bij voorkeur niet naast de verwarming of de open haard.
Geef de boom regelmatig water, controleer steeds of de kluit nog vochtig is of dat er nog voldoende
water staat in het reservoir van de kerstboom zonder kluit. Als het mogelijk is, dan is het verstandig
om van de kerstboom zonder kluit nog een klein stukje van de stam af te zagen en hem dan pas in de
houder te plaatsen. Door het verse snijvlak kan de boom namelijk beter water opnemen.
Tot zover de tuintips van dit jaar. Hele fijne kerstdagen, een goede jaarwisseling, een mooie winter
en tot ziens in het voorjaar van 2017.
Heb je een vraag, mail deze naar: info@degroenehand.eu en kijk ook eens op www.degroenehand.eu

De laatste snoeiklus van dit jaar, bijna tijd voor de winterstop.

