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Kluit of kruis? Nordmann of nobilisspar? Geur of liever naaldvast?

Tuinexpert Romke van de Kaa biedt Eerste Hulp Bij Boomaankopen.
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Kerstster is
een koukleum

Buiten is het grijs, maar de
Kerstster zorgt met haar
rode, zalmroze of juist
roomwitte bladeren voor
wat kleur. Zet de plant op
een lichte plek, maar ver-
mijd felle zon. Geef de

kerstster regelmatig water.
Moet je er nog een kopen?

Pak hem dan warm in voor het
ritje naar huis, want de Kerstster is

een echte koukleum.

Muursieraad voor
vergeten schroefje

Je hebt van die klusjes in huis die je
blijft uitstellen. Het weghalen van
schroefjes en het dichtplamuren
van de gaatjes is zo’n klus. Met
muursieraad MUUS is dat niet meer
nodig. Het sieraad, dat je aanbrengt
op oude schroefjes, is te koop in
drie varianten: een schommelende
vrouw, een man die een sprong
waagt en een op een stoelpoot ba-
lancerende waaghals. MUUS kost
39,95 euro op fraaiheid.com.
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Snuggle Puppy kalmeert angstige hondjes

TIPS&NIEUWTJES

O denneboom...

HOEVINDJE
DEPERFECTE

boom

te letten tijdens de jaarlijkse spar-
renjacht?
Grofweg gezien zijn er twee groe-
pen, legt Van de Kaa uit. ,,Fijnspar-
ren ruiken lekker, maar verliezen
hun scherpe naalden. Zilversparren
zijn weer naaldvast, maar zo goed
als geurloos. Een kerstboom kopen
is altijd een compromis. Persoonlijk
vind ik geur belangrijker, maar er
zijn ook mensen die echt helemaal
lijp worden van die vallende naal-
den.”

Trucjes
Gelukkig zijn er trucjes om zelfs
notoire uitvallers enigszins in toom
te houden. Van de Kaa: ,,Warmte is
funest. Dus leg wat aluminiumfolie
onder de boom als je vloerverwar-
ming hebt. En gun de boom een
paar dagen wentijd voordat je hem
naast de radiator zet.”
Ook water is een effectief middel in
de strijd tegen de naalden. ,,Prik-
kers kun je het beste met kluit
kopen, ruikers mogen ook gezaagd
het huis binnenkomen. Maar beide
zuigen ze in één dag zo een liter
water op.’’
En als zo’n boom dan toch nog uit-
valt? ,,Dan moet je gewoon niet
zeuren, hoor. Je hebt toch een stof-
zuiger?”

‘I
k zie mensen die langer
doen over de aanschaf van
een kerstboom dan over de
koop van een huis,’’ zegt
Stanley Greeven, kerst-

boominkoper van Intratuin. ,,Maar
het is ook een stukje beleving, hè.
Lekker met het hele gezin een
boom uitzoeken. Voor een kunst-
boom hoef je alleen de zolder op,
daar is niets romantisch aan.’’
Hoewel de nepboom in Neder-
landse huishoudens al jaren terrein
wint, gaan naar verwachting ook
dit jaar minstens 2,2 miljoen échte
kerstbomen op de schouder.
De kerstboomconsument heeft bo-
vendien bijkans elk jaar de keuze
uit nóg meer soorten sparren.
,,Er komen nu kerstbomen op de
markt waarvan vijf jaar geleden
nog niemand had gehoord,’’ zegt
botanisch expert en onze eigen
tuincolumnist Romke van de Kaa,
terwijl hij in het Barneveldse Intra-
tuinfiliaal de ene na de andere La-
tijnse naam opdist. ,,En er zijn nog
honderden sparrensoorten niet aan
bod geweest.”
Inkoper Greeven reist dan ook het
hele jaar langs telers in Nederland,
Schotland en Denemarken om te
zien hoe zijn boompjes erbij staan.
,,We kunnen nog wel even door,’’
zegt hij instemmend. Maar waar op

‘Een kerstboom is altijd
een compromis’.

Ik vind geur
belangrijker, maar
er zijn mensen die
lijp worden van
vallende naalden

Welke kerstboom zet u dit jaar in de woonkamer?

Tuinexepert Romke van de Kaa geeft tips. ‘Niet

zeuren over naalden. Je hebt toch een stofzuiger?’

TEKST MATTHIJS MEEUWSEN | FOTO’S SHODY CAREMAN

NORDMANN
(ABIES NORDMANNIANA)

De Rolls Royce onder de zil-
versparren. De stompe,
platte naalden prikken
niet en blijven tot ver na
de Kerst keurig op de tak
zitten. De immens popu-

laire kegel- tot zuilvormige
boom staat bekend om zijn mooi ver-
deelde, stevige takken. Romke van de
Kaa: ,,Je kunt er gerust een iPad aan
hangen.” Geen nadelen dus? Helaas.
De boom is zo goed als geurloos, re-
latief duur en door zijn lange ‘pen-
wortel’ een slechte keuze als je hem
na Kerstmis in de tuin wilt planten.
Prijs: afgezaagd: €24,95 (125 cm) tot
€59 (250 cm). In pot: €19,95 (60
cm) tot €39,95 (175 cm).

KOREAANSE ZILVERSPAR
(ABIES KOREANA)
,,Een van de mooiste bomen voor
in de tuin, maar de minste voor
in de kamer,’’ oordeelt Van de
Kaa. De Koreaanse zilverspar is
een langzame groeier (lees: de
buren dus niet snel een doorn in
het oog) en kent bovendien
prachtig paarse kegelvruchten.
In huis is het een vrijwel geur-
loze, maar zachte en
naaldvaste boom.
De dichtbe-
groeide takken
zitten alleen zo
dicht op elkaar
dat het nauwelijks
lukt om er een bal in te
hangen.
Prijs in pot: €14,95 (40 cm) tot
€49,95 (175 cm).

De Snuggle Puppy is een knuffel met
een kloppend ‘hartje’ en een warmte-
bron die een puppy kalmeert tijdens
de eerste dagen in een nieuw huis.
De afwezigheid van
het veilige moe-
dernest, on-
weer of -
zeker nu -
vuurwerk
kunnen
een jonge
hond ang-

stig en onrustig maken. De Snuggle
Puppy, die op een batterijtje werkt,
bootst de warmte en hartslag na van
de moeder. Het kalmerende speeltje
is te koop voor 39,50 euro bij dieren-

speciaalzaken.
De knuffel
kan later
fungeren als
‘gewoon’
speelgoed
voor de
hond.
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LEESTIPS
PLAYMOBIL
Playmobil
ontke-
tende in
1974 een
revolutie
in speel-
goedland. De figuurtjes
met het kenmerkende
kapsel hebben inmid-
dels een cultstatus.
Dorothée Charles be-
schrijft hoe het merk
een succes werd.
(Lannoo, €29,99)

KUNSTENAARS
Geef je creativiteit een
boost met ‘Maak het
met kunstenaars’. Het
boek bestaat uit work-
shops van 23 kunste-
naars, onder wie Marcel
Wanders en Viktor &
Rolf. Je
leert onder
meer
tegen de
wind in te-
kenen en
een maat-

pak knippen uit een
vuilniszak. (BIS, €17,90)

OVER ROT
Groenten,
vlees, vis,
bonen,
granen en
zaden fer-
menteren
is hot. In Over Rot leer
je van alles over de
voedselveranderende
microben.
(Good Cokok, €29,95)

THUIS IN ELKE TUIN
De gids ‘Thuis in elke
tuin’ geeft antwoord op
vragen over beplanting,
onderhoud en planten-
ziektes in de tuin en op
het balkon. Liesbeth
Pilon van vereniging
Groei en
Bloei
schreef
het hand-
boek.
(Terra,
€19,99)

Lege wijnfles krijgt
tweede leven
Gooi lege wijn- of melkflessen niet
weg, je kunt er dankzij de Bottle Light
een lampje van maken. De Bottle Light
(te koop voor 14,50 euro) ziet eruit als
een kurk en plaats je bovenop de fles.
Er zit een ledlampje in dat je via je
computer kunt opladen. Het effect is
nog leuker als je verschillende soorten
en kleuren flessen bij elkaar zet. Ge-
schikt voor buiten, maar uiteraard ook
voor binnen. Meer info: cadeau-ca-
deau.nl

Romke van de Kaa dist de ene na de
andere Latijnse naam op.

Een takje van de
fraserspar op de
verwarming en je
hele huis ruikt
naar Kerstmis

BLAUWSPAR
(PICEA PUNGENS)
Dankt zijn reputatie
en naam volledig
aan zijn glim-
mende blauw-
grijze naalden.
Nadeel: de naalden
van de blauwspar zijn dun,
scherp gepunt en dus minder ge-
schikt voor gezinnen met kinderen
of nieuwsgierige huisdieren. De
takken zijn buigzaam – kijk uit
met te zware ballen – en verliezen
gemakkelijk hun naalden. Daar
staat wel tegenover dat de boom
garant staat voor die fijne, ken-
merkende kerstbomengeur.
Prijs in pot: €9,99 (40 cm) tot
€49,95 (200 cm).

NOBILISSPAR
(ABIES NOBILIS)
De nobilis of edele zilverspar is een
ware allrounder. De boom verenigt
de dennengeur van de fijnsparren
met de naaldvastheid van de zilver-
sparren. De zachte, volle takken
zijn populair voor het maken van
kerststukjes en -kransen. Niet in
de laatste plaats
dankzij de kleur:
hoe hoger in de
boom, hoe blau-
wer de naalden
worden.
De boom kan in de
buitenlucht gemakkelijk 20 tot 30
meter worden, maar is binnenshuis
juist ook geschikt in kleinere woon-
kamers dankzij zijn smalle kegel-
vorm.
Prijs in pot: €39,95 (200 cm).

SERVISCHE SPAR
(PICEA OMORIKA)
,,Mijn favoriet,’’ zegt Van
de Kaa. ,,Als de boom
groot wordt, krijgt hij
prachtige hangende
takken. Een echte
Disneyspar.” Andere
pluspunten: de Servische
spar geurt geweldig, laat zich met
kluit eenvoudig verplanten, is
goedkoop en met zijn smalle lijntje
ideaal voor kleinbehuisden. Ook
worden de takken geroemd om
hun tint: groen van boven, blauw
van onder. De naalden prikken wel
en de boom heeft voor de volle-
takken-puritein een te kale uit-
straling. Prijs in pot: €9,99 (40
cm) tot €34,95 (200 cm).

FRASERSPAR
(ABIES FRASERI)
Dankzij zijn volle groene kleur en
naaldvaste takken verovert deze rela-
tieve nieuwkomer steeds meer huis-
houdens. De naalden zijn breed, zacht
en buigzaam en hebben een ietwat
terpentijnachtige geur. ,,Als je een
takje op de verwarming legt, ruikt je
hele huis naar Kerstmis,’’ zegt Van de
Kaa. Let op: de fraserspar is een gril-
lige groeier die flink kan
uitwaaieren en de
takken niet altijd
even gelijkmatig
heeft verdeeld. ,,Dit
is een boom met ka-
rakter. Er is geen en-
kele reden waarom een kerstboom
kaarsrecht moet zijn.’’
Prijs In pot: €12,95 (60 cm) tot
€39,95 (150 cm).

FIJNSPAR
(PICEA ABIES)
Nog geen drie decennia geleden
was de fijnspar de enige keus.
Tegenwoordig zie je hem nog in
winkelcentra, tuinen en parken,

maar steeds meer kerst-
boomverkopers doen de
‘moeder aller kerstbo-
men’ in de ban. De
reden: de fijnspar
staat te boek als de

pijnlijkste prikker en
grootste uitvaller van allemaal.
Geen enkel lichtpuntje? Jawel,
de authentieke dennengeur is
nog altijd ongeëvenaard. En bo-
vendien is ook de prijs fijn.
Prijs: afgezaagd: €17,95 (150
cm) tot €22,95 (250 cm). In pot:
€13,95 (60 cm) tot €34,95 (200
cm).

CANADESE SPAR
(PICEA GLAUCA CONICA)
Het kleine zusje van
de traditionele fijn-
spar. Door haar ge-
ringe formaat is de
Canadese spar een
ideaal boompje voor in
de vensterbank, naast de deurmat of
zelfs op tafel. Helaas is mevrouw be-
deeld met de slechte genen van de fa-
milie: het is een fervente prikker, al
vallen de scherpe naalden iets minder
snel uit dan die van de fijnspar. De
prijzige ‘conica’ is wel gezegend met
de volmaakte kegelvorm. En zeg nu
zelf: die geur mag tot diep in de zomer
blijven hangen.
Prijs in pot: €1,99 (9 cm) tot €99
(150 cm)


