KERSTBOMEN
EN VERLICHTING
Jaarlijkse kopen Nederlanders zo’n
2,5 miljoen bomen, blijkt uit cijfers
van de Vereniging Nederlandse
Kerstbomenkwekers. Dit jaar is de
verwachting dat er wel drie miljoen
kerstbomen aangeschaft gaan
worden. Maar wat is de meest
duurzame keuze als het om
kerstbomen gaat? Wij hebben dat
uitgezocht op basis van de
informatie van Milieu Centraal.

WAT DENK JE ZELF,
WAT IS DE MEEST
DUURZAME KEUZE?

A. Kunstkerstboom,
omdat die jaren mee gaat?

B. Een echte kerstboom,
omdat dat een
natuurproduct is?

ANTWOORD:
Of een kunstkerstboom beter is voor het milieu dan
een echte kerstboom is moeilijk te zeggen. Milieu
Centraal zocht het een en ander uit. Volgens Milieu
Centraal kan niet goed berekend worden welk type
kerstboom de minste milieu-impact heeft. De milieuimpact van kunstkerstbomen en levende kerstbomen
is heel verschillend, waardoor de milieu-vriendelijkste
boom niet valt aan te wijzen.

MILIEU CENTRAAL HEEFT EEN
AANTAL TIPS OM DE KEUZE VAN
EEN (KUNST)KERSTBOOM ZO
GROEN MOGELIJK TE MAKEN.
1 | Kies een boom van dichtbij
Milieu Centraal berekende dat als je meer dan 10 kilometer
(enkele reis, zo’n 25 kilometer heen en weer) rijdt om je
echte kerstboom op te halen, dan heeft die rit al meer
impact op het klimaat dan de teelt, het transport en het
wegdoen van de kerstboom zelf. Dit geldt ook voor
kunstkerstbomen. Het is dus met name de rit die de
consument zelf maakt die vervuilend is.

2 | Doe lang met je boom
Hoe langer je met de boom doet, hoe beter dit voor het
milieu is. Dat geldt zowel voor een echte kerstboom, als
voor een kunstkerstboom. Herplant een echte boom na de
feestdagen en gebruik een kunstkerstboom meerdere
jaren. De impact van een duurzame kerstboom kan echter
ook overschat worden. “Als je de wereld wil verbeteren,
dan is hier weinig winst te behalen”. Maar wat kan je dan
nog meer doen om de kerstboom zo duurzaam mogelijk
te maken? Wat wel het verschil kan maken, is de
verlichting!

3 | Kies led-lampjes
De milieu-impact van kerstlampjes zit vooral in het
stroomverbruik. Met zuinige ledlampjes bespaar je daar
flink op. Een snoer met ledlampjes is 8 keer zo zuinig als
eentje met gloeilampjes. Zet verder de verlichting uit als je
niet thuis bent of naar bed gaat. Een timer is daarvoor
handig. Zo heb je een feestelijke kerst met minder milieuimpact. Als je een timer gebruikt om de verlichting aanen uit te schakelen, voorkom je dat de lampjes de hele
nacht branden.

4 | De manier waarop een kerstboom wordt
weggegooid, kan wel impact hebben op het
milieu
Als een consument kiest voor een echte kerstboom, dan is
het belangrijk te wijzen op de manier waarop de boom
wordt weggedaan. De gemeente haalt ze vaak op en
verwerkt ze vervolgens tot compost. Dat is een hele
groene methode, de bomen worden dan weer voeding
voor een gezonde bodem. Consumenten moeten één
ding niet doen, de boom na gebruik verbranden. Dat
levert rook en veel schadelijke stoffen op!

