Kerstboomadoptie,
een gaatje in de markt
Ieder jaar weer worden er in Nederland zo’n 2 tot 3 miljoen kerstbomen verkocht. Afgezaagd of met ‘kluit’ en al uitgestoken. Uiteindelijk
belanden bijna al deze bomen in de versnipperaar of op de brandstapel. Want ook de machinaal uitgestoken ‘kluiten’ blijken in de praktijk
vaak niet meer dan levenloze stompjes. ‘Zonde van al die bomen en dat moet en kan ook anders’, zo bedacht hovenier Erwin Kooijman in
2006. Het door hem in het leven geroepen concept ‘Adopteer een kerstboom’ blijkt ook na vijf jaar nog steeds een gat in de markt.
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Op de kwekerij aan Laapeerseweg in Leusden
staan de groene naaldrakkers met witte genummerde lintjes geduldig te wachten op het
moment dat ze door hun ‘baasjes’ weer voor drie
weken mee naar huis worden genomen. Klein,
middelmaat en ook heel groot. De kerstbomen
die via www.adopteereenkerstboom.nl rond kerst
een tijdelijk tehuis hebben gevonden, staan de
rest van het jaar in Leusdense grond.
Erwin Kooijman: “Ik heb het in 2006 bedacht. De
mensen zoeken hier een kerstboom uit, spitten
hem vervolgens ook zelf uit, nemen hem mee en
brengen hem na Kerstmis weer terug.” Simpel,
maar je moet maar op het idee komen.
En nog steeds is de belangstelling voor de kerstboomadoptie groeiende. “In het eerste jaar had
ik 100 adoptiebomen, in het tweede jaar 600
en vorig jaar 1.500. Voor dit jaar verwacht ik dat
er zo’n 1.800 kerstbomen worden geadopteerd.
Meer kan bijna ook niet, daarvoor ontbreekt hier
eenvoudigweg de ruimte”, aldus adoptiebemiddelaar Kooijman die naarstig op zoek is naar
nieuwe bedrijven en kwekers die met hem willen
samenwerken. “Behalve hier in Leusden, hebben
we inmiddels ook verkooppunten in Amsterdam,
Abcoude, ’s-Graveland en Waalre. De aanvragen

komen vanuit het hele land. Mensen vinden het
geweldig dat een kerstboom hergebruikt wordt
en dat ze ieder jaar weer opnieuw dezelfde boom
kunnen nemen.” Kooijman is zijn project gestart
met de fijnspar Picea abies.”Maar we stappen nu
meer en meer over op de Picea omorika, ofwel
Servische spar.” De ‘adoptieouders’ betalen volgens Kooijman voor hun naaldboom uiteindelijk
hetzelfde als bij de reguliere kerstboomhandel.
“Voor een boom van 1,50 meter tot 2 meter varieert de jaarlijkse prijs tussen 15 en 25 euro. Daar
bovenop komt 10 euro statiegeld, maar dat krijgt
de klant ook weer terug als ze de kerstboom in
een goede staat terugbrengen.” Alle kerstbomen
worden biologisch gekweekt met EKO keurmerk.
“We gebruiken enkel en alleen organische mest
en passen geen bestrijdingsmiddelen toe. We
hebben wel eens problemen met luizen, maar die
gaan vanzelf weer weg door de lieveheersbeestjes.” Straks in de eerste weken van 2011, als de
adoptiebomen weer huiswaarts keren, is het voor
Kooijman en zijn personeel even alle hens aan
dek. “Wij planten de kerstbomen altijd zelf weer
terug. En als het zoals afgelopen winter hard
vriest, laten we de bomen gewoon even boven
de grond. Daar kunnen ze goed tegen.”
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