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Hoe groen is jouw advent en kerst?
Met elkaar komen we als werkgroep Groene Kerk tot onderstaande duurzame tips voor
een groene advent en kerst. Wij hebben daarbij gebruikt gemaakt van andere organisaties
met groene ideeën.
Hebt u tips voor anderen, dan horen we dit graag. Mail naar communicatie@pknoosterbeek-wolfheze.nl of neem contact op met Teus van Eck, 0615329704

De kerstboom
Voor veel mensen een gezellig jaarlijks ritueel: het kopen van een kerstboom. Eigenlijk best
jammer dat je een kerstboom maar een paar weken kunt gebruiken. Daarom gingen wij voor
jou op zoek naar een milieuvriendelijke kerstboom. We hebben de volgende creatieve
kerstboom-varianten voor je gevonden!

1. Adopteer een kerstboom
Het is elke januari weer een triest gezicht. Al die
mooie kerstbomen, die we samen hebben versierd,
liggen afgedankt langs de straat. Klaar voor de
verbrandingsoven. Dat kan anders. Adopteer dit jaar
eens een biologische kerstboom bij
adopteereenkerstboom.nl. In januari wordt hij opgehaald en weer in de aarde gezet. Omdat
jouw kerstboom is voorzien van een tag met een uniek nummer kan je volgend jaar jouw
eigen boom weer optuigen. En we hebben nog veel meer tips voor een duurzame
kerstboom.

2. Koop een tweedehands kunstboom
Koop een tweedehands kunstboom, bijvoorbeeld via de kringloopwinkel of Marktplaats. Of
vraag eens rond. Misschien ligt er bij je buurman nog een kunstboom op zolder stof te
vangen. Deze boom is toch al gemaakt, dus fijn als het een tweede leven krijgt. Als je toch
kiest voor een nieuwe kunstboom, kies er één van goede kwaliteit. Dan kun je de boom jaren
gebruiken. Om milieuvriendelijker te zijn dan een echte boom, moet je hem minimaal 9 tot
17 jaar gebruiken. Wist je dat er in Nederland jaarlijks 2,5 miljoen kerstbomen worden
gekocht? Hier liggen veel kansen voor milieuwinst.

3. Maak je eigen kerstboom
Voor alle knutselaars: maak een kerstboom van je favoriete
materiaal. Bijvoorbeeld van resthout. Zo’n boom gaat jaren mee
en je kunt hem naar eigen smaak verven en versieren. Maar je
kan ook een boom op de muur maken met washi tape, zoals in
het plaatje. Of nog sneller gepiept: teken met krijtstift een boom
op het raam. Gezellig!

4. Een kerstboom kopen en na kerst in je tuin planten
Vindt je de dennengeur onweerstaanbaar met Kerst? Dan kan je
ook kiezen voor een echte kerstboom met kluit. Na de kerst plant je de boom gewoon in je
tuin. Kies voor een boom op pot en met een grote kluit. Geef de boom veel water en zet
hem niet naast de verwarming. Zo heb je een goede kans dat je boom de Kerst overleeft.

5. Geen kerstboom
Durven we het aan om ook na te denken over de optie geen kerstboom? Gaan we terug naar het
echte kerstfeest dan zijn aandacht voor elkaar en eenvoud van leven belangrijk. Daar past een leven
met een minimale voetafdruk bij.

Kerstversieringen
Probeer kerstversieringen te maken van natuurlijke materialen. Hieronder enkele
voorbeelden:

Andere tips
1. Gebruik ledlampjes in je boom: deze zijn het goedkoopst in energieverbruik en hebben de
minste milieubelasting.
2. Probeer voor de kerstmaaltijd zoveel mogelijk lokale, biologische en Fairtrade producten
te kopen.
Met wat creativiteit maak je advent en kerst zo een stukje duurzamer. Fijne feestdagen!
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