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Wie zijn kerstboom na Driekoningen laat staan, haalt ongeluk in huis. Zo luidt het gezegde 
toch. En dus moet je vandaag of later – in deze coronacrisis steekt het niet zo nauw – die 
prachtig versierde boom weer opbergen. Dat ondankbare taakje, waar menig mens 
melancholisch van wordt, neemt tijd in beslag. Maar hoe pak je het efficiënt aan? En hoe 
voorkom je dat de lichtjes bij het volgende feest als een onontwarbaar kluwen weer uit de 
doos springen? Experts geven raad. Stap voor stap. 

Stap 1: Kerstkaarten 

Begin waar je bent geëindigd. En dat is wellicht: bij die laatste kerstkaart die je kreeg. Dit jaar 
waren het er veel. De omzet van kaartjesverkopers schoot de hoogte in. Maar wat doe je er in 
godsnaam na de feestdagen mee? 

“Ik hou de kaartjes met foto’s soms bij, omdat ik het leuk vind te zien hoe mensen veranderen”, 
zegt opruimcoach Gwendoline Van Balberghe (NetjesOpOrde). “Als je ze allemaal wilt 
verzamelen, stop ze dan in een doos met het jaartal erop.” Maar voel je niet verplicht. “Kerst is 
voorbij, de wens is overgebracht, dus mogen ze weg. Leg de kaartjes desnoods op tafel, en 

maak er een foto van.” 

“Belangrijk is te kijken wat er op het kaartje staat en wat het met je doet”, vertelt Silvie Moors, 
adjunct-directeur van Bond Zonder Naam. “Is het een mooie tekst waar iemand lang heeft over 
nagedacht, dan zou ik het bijhouden. Misschien kan je persoonlijke boodschappen uitknippen en 
ophangen in een kadertje. Wissel af en toe.” 

Stap 2: Kerstballen, - kralen en -lichtjes sorteren 

“Het is belangrijk een systeem te hebben”, weet Van Balberghe. “Eerst de ballen, dan de slingers, 
de lichtjes en ten slotte de boom. Respecteer de volgorde, dan is ontrollen de volgende keer 
minder tijdrovend.” 

Kerstballen dus. “Scheid ze met kartonnen tussenschotjes. Leg de motiefjes en kleurtjes in de 
doos bij mekaar”, aldus Van Balberghe. “Op die manier bewaar je het overzicht bij je volgende 

boom en kan je alles beter spreiden.” Kleine balletjes passen als gegoten in een eierdoosje. 

Peuter vervolgens die slingers en decoratieve takjes uit de kerstboom. “Bewaar ze in aparte 
zakken. Soort per soort. En label”, stelt Van Balberghe. Doe kralen zeker niet in een fles. 
Opruimexpert Tina Favache: “De kans bestaat dat ze in een knoop raken waardoor je ze niet 
meer uit die fles krijgt.” 

De Japanse sorteergoeroe Marie Kondo is grote fan van transparante opbergboxen, met 
etiketten. Ook voor kerstspullen. “Helemaal mee eens”, zeggen ook onze opruimcoaches. “Zo zie 
je in een oogopslag wat je nog hebt.” Favache: “We hebben de neiging voortdurend versiering bij 

te kopen. Zo voorkom je dat.” 



De lichtjes verdienen extra aandacht. “Draai je snoer niet in een bolletje”, waarschuwt Van 
Balberghe. “Het risico dat je volgend seizoen nieuwe lichtjes moet kopen omdat je ze van pure 
miserie hebt kapotgetrokken is groot. Gebruik een stuk karton om ze rond te winden.” Een 
kapstok, waar je de snoer rond draait kan ook. 

Stap 3: Namaakkerstboom afbreken 

Van Balberghe: “Doe geen colère op al die takjes, gooi niet alles in een grote zak, want dan is het 
volgende kerst dikke miserie. Leg de bovenste takken onderaan in een grote doos. Werk zo de 
boom, kring per kring, af.” 

“De meeste takken hebben kleurtjes, zodat je precies weet welk takje in welk gaatje past. Kreeg 
je die hulpmiddeltjes niet, dan is het verstandig om met tape zelf kleur aan te brengen.” 

Stap 4: Echte kerstboom planten 

Niets romantischer en ecologischer dan je eigen boom weer te planten in je tuin, toch? Putje 
maken, spar erin en klaar. Maar zo simpel is het niet. “Of je nu een Nordmann of Fraseri hebt 
gekocht, in de meeste gevallen is hun wortel geamputeerd. Verplaats je ze naar je eigen tuin, 
overleven de meeste bomen niet”, zegt tuinspecialist Marc Verachtert. 

Hoe kan je zien of jouw exemplaar het haalt? “Als je snoeiwonden aan de wortel ziet, moet je er 
niet aan beginnen. Wil je zeker zijn, koop dan je boom bij een boomkweker. Die kan je vertellen 
of planten mogelijk is.” 

“Is de boom in een pot gekweekt en het wortelsysteem compact gehouden, kan het. Best is de 
spar dan te planten in de tuin met pot en al. Op die manier kan je hem jaar in jaar uit weer naar je 

living halen. Verplant telkens in een grotere pot, die je dan telkens weer onder de grond stopt.” 

Stap 5: Niets doen kan ook 

Maar moet die kerstboom echt weg? Of kunnen we die gezelligheid niet nog wat langer binnen 
houden? “Ik laat die van mij tot eind januari staan”, zegt Favache. “Kan perfect.” 

“Het stoort ook niet hé, zo’n boom in huis”, vindt psycholoog Joris Bruyninckx. “Kerstbomen en -
lichtjes associëren we met de winter, kerst en gezelligheid. Licht heeft ook een positief effect op 

ons gemoed. En zeker in coronatijden kunnen we dat goed gebruiken.” 

“Maar het hele jaar door kerst is geen goed idee. Het is belangrijk naar de seizoenen toe te leven. 
Laten we de boom nu nog twee maanden staan, dan is de fun in december er misschien af om er 
weer een te zetten”, besluit Favache. 

 


