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Thijs van Belois 
en Tim Baert
Drie jaar geleden hebben we 
twee nepbomen gekocht. Kerst 
kan ons niet vroeg genoeg be
ginnen en we laten onze boom 
lang staan: van november tot 
maart. Als je dan een echte 
hebt, ziet hij er op een gegeven 
moment niet meer uit. Een 
boom na kerst weggooien voelt 
ook wat dubbel. Deze bomen 
zijn van een goed merk en niet 
van echt te onderscheiden. Al 
mis je wel de dennengeur.

 Lennard Leenders
We hebben al zo’n 25 jaar 

 nepkerstbomen. Mijn vrouw  
is allergisch voor dennen

naalden, vandaar. In de 
 Verenigde Staten, waar ik 
woon, hebben mensen al  

jaren plastic bomen. Voordeel 
is dat je de naalden niet op 

hoeft te ruimen en het is  
ook goedkoper. Er is nu een  

nieuwe rage: een kerstboom 
ondersteboven aan het   

plafond hangen. Upside down 
Christmas tree heet dat.

 Jana Lehiste
Twee jaar geleden hadden we 
een boom met kluit. Die heb
ben we na kerst in de tuin ge

zet, maar hij ging helaas dood. 
De afgelopen jaren hadden 

we geen kerstboom, vanwege 
onze jonge kinderen. Als zij iets 

groter zijn, wil ik er wel weer 
een. Ik weet nog niet of dat een 
echte of een kunstboom wordt 

en wat het duurzaamste is. Ik 
vind het wel een beetje triest 
om een dennenboom na een 

paar weken weg te gooien.

Check online Praat ook mee over dit onderwerp!
Ga naar consumentenbond.nl/straatvraag

Straatvraag
Zet je dit jaar een 

echte kerstboom of een 
kunstboom in huis?

Henk en Anneke  
Zuidberg
Onze oudste zoon wil graag 
dat we een echte boom kopen. 
Daarmee steunen we onze 
collegaondernemers uit het 
dorp. Maar we hebben ook 
een oerlelijk kunstboompje en 
een Zweeds model met houten 
planken, van Marktplaats. Er 
wordt met kerst al zo veel ver
spild, dus we kopen zeker niet 
elk jaar nieuwe ballen. Hooguit 
wat tweedehands decoraties, 
ook uit milieuoverwegingen.

Ramola Pillay
Ik vind een echte kerstboom 
veel mooier, maar omdat 
we in een klein appartement 
wonen, hebben we een 
plastic boompje van hoog
uit 30 centimeter. Ik kom 
uit ZuidAfrika. We wonen 
een paar jaar in Nederland 
vanwege het werk van mijn 
man. Thuis hadden we elk 
jaar een boom binnen. Die 
bomen hebben we in onze 
tuin geplant en versieren we 
tijdens de kerst. 
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