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Binnen drie weken verkoopt Gert
Hulscher zo’n honderd kerstbomen vanaf het erf. Dan heeft hĳ
melkkoeien als tweede tak naast
de kerstbomen, maar de rest van
het jaar is het andersom.
tekst %JBOF7FSTUFFH

De vaste klanten staan op de eerste dag van de kerstbomen

Koeien naast
G

ert Hulscher hangt samen met
zĳn zwager Gerrit Jacobs de lampjes boven de kerstbomen op zĳn erf in
Posterenk. Vanaf 1 december begint
de verkoopperiode. ‘Om tien over acht
’s morgens zie ik dan de eerste klanten:
een vader en zĳn dochter, die het elk jaar
weer voor elkaar krĳgen om de mooiste
boom van het erf uit te zoeken. Ik kan
er de klok op gelĳk zetten’, zegt de
melkveehouder, die ongeveer 120 koeien
melkt.
Zĳn vaste klantenkring komt elk jaar
terug voor de hoge kwaliteit bomen die
hĳ zelf kweekt en verkoopt. Terwĳl hĳ
langs de bomen loopt, wĳst hĳ trots
alvast de mooiste exemplaren aan. ‘Ik
kan goed inschatten welke boom iemand
graag wil hebben’, zegt Hulscher.
De kerstbomen zĳn een uit de hand gelopen hobby, vertelt Hulscher, die alweer
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voor het 36e jaar op rĳ de kerstbomenkweek met een melkveebedrĳf combineert. Het begon met een ‘populierenveldje’ dat gerooid moest worden.
Tussen de overgebleven stronken pootte
de toen zeventienjarige Hulscher zĳn
eerste kerstbomen. ‘Zo leverde dat stukje grond toch nog rendement op, want
de stronken konden we er zelf niet
uit frezen.’ De eerste bomen verkocht hĳ
nog voor vier gulden aan een tussenpersoon. ‘Toen hĳ de bomen voor tien gulden doorverkocht, dacht ik: “Dat kan ik
zelf ook verdienen”.’ Het begon in 1981
met iets meer dan dertig bomen, nu verkoopt hĳ zo’n honderd kerstbomen in
de laatste maand van het jaar.

In tien jaar van stek naar boom
Een kerstboom van goede kwaliteit kweken kost tĳd. De bomen van Hulscher –

fraseri’s, blauwsparren en nordmannen
– kenmerken zich door een brede onderkant, veel ruimte tussen de takken
en een perfecte piek. Gemiddeld duurt
het zo’n tien jaar voordat de meest gevraagde nordmann-spar van een stekje
uitgroeit tot een boom van 1,75 tot 2
meter hoogte. Drie jaar na aanplant
snoeit Hulscher de piek eruit, zodat de
boom in de breedte gaat groeien en er
een driehoekige vorm ontstaat. Daarvoor moet hĳ de zĳkanten steeds bĳsnoeien, dit gebeurt van half januari
tot en met half april. ‘Van april tot en
met september doe ik aan onkruidbestrĳding. In augustus en september selecteer ik de bomen voor de verkoop,’
somt hĳ op.
Dubbele pieken snoeit hĳ eruit en bomen die niet mooi genoeg zĳn voor een
plekje in de woonkamer, selecteert hĳ

Boomkwekerĳ als neventak
Het CBS meldt dat er in 2015 2300 boomkwekerĳbedrĳven waren. In dat jaar hadden de boomkwekerĳbedrĳven 23.000 hectare grond in gebruik. Over het aantal
melkveebedrĳven dat kerstbomenverkoop als tweede tak voert, is geen informatie
beschikbaar.
Voor meer informatie: www.cbs.nl

verkoop om tien over acht op het erf van de familie Hulscher

de kerstbomen
Gert Hulscher:
‘Ik kan goed
inschatten welke
boom iemand wil
hebben’
voor de voorverkoop aan gemeentes die
de bomen gebruiken voor aankleding
van de binnenstad. ‘Of ik verkoop ze
door het jaar heen als los groen voor erehagen bĳ bruiloften en jubilea.’
In de laatste drie weken van het jaar
heeft Hulscher de koeien naast de kerstbomen. ‘Maar gedurende het jaar is het
echt wel andersom, hoor. Dan heb ik de

kerstbomen naast de koeien’, zegt hĳ.
‘De bomen groeien in principe vanzelf.
In de seizoenen moet ik wel zorgen dat
het werk afkomt’, zegt hĳ. ‘Toch is dat
minder tĳdgebonden dan de verzorging
van de koeien en de kalveren. Daar moet
je dagelĳks bĳ zĳn.’
Vrĳwel alle klanten weten dat ze op een
melkveebedrĳf zĳn en een kĳkje nemen
in de jongveestal achter de kerstbomenmarkt is geen probleem. ‘Maar we maken er geen speciale actie van’, zo zegt
Hulscher. ‘Het is simpelweg te druk om
iedereen mee te nemen de stal in.’

Bomen strĳken resultaat glad
Naast de kerstbomen heeft de melkveehouder nog een bĳzondere hobby: papegaaien. De dieren, die wel zeventig jaar
oud kunnen worden, vormen een kleurrĳk geheel. ‘Als ik met de melkkoeien en

de kerstbomen nog geen pensioen bĳ elkaar heb gespaard, heb ik altĳd deze vogels nog’, zegt hĳ met een knipoog.
Dat de kerstbomen een serieuze tweede
tak zĳn, blĳkt niet alleen uit de omvang
van de verkoop, maar ook uit de opbrengst. ‘In jaren met een slechtere
melkprĳs helpen de kerstbomen om het
resultaat glad te strĳken’, zo zegt Hulscher serieus.
Toch waarschuwt hĳ veehouders die op
basis van zĳn verhaal denken dat drie
weken kerstbomen verkopen een makkelĳke manier is om geld te verdienen.
‘Alleen als je de kosten laag kunt houden, werkt het. Snoeien, kweken, een
vaste klantenkring opbouwen: ik ben er
het hele jaar druk mee. En na een slecht
groeiseizoen kun je de bomen echt niet
zo goed verkopen. Het gaat toch altĳd
om kwaliteit.’ l
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