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Terwijl de één de kerstboom met de ogen dicht versiert en er een magische compositie van weet te maken,
blijft de ander met de nodige frustratie en tegenzin hét ideale plekje zoeken voor die ene kerstbal. Uren
schuiven, een beetje naar links of toch naar rechts en nog een keer verplaatsen met als resultaat: een
gedecoreerde kerstboom die nog steeds niet naar wens is.
 
Hoe doen ze dat toch? Die stylisten die in woonwinkels en tuincentra vaak perfect versierde kerstbomen weten
te creëren? Toegegeven, ze zijn vaak een beetje vol maar staan er wel ontzettend sfeervol en uitgebalanceerd
bij. 

WAT IS HET GEHEIM? HOE DECOREER JE EEN KERSTBOOM ALS EEN ÉCHTE PROFESSIONAL? 
 
Op de volgende pagina's deel ik een duidelijk stappenplan met je hoe jij dit jaar dé meest sfeervolle kerstboom
ever kan realiseren!

Zo versier je de kerstboom in 7 stappen



Net als bij het creëren van een compleet interieur in balans, is ook bij het versieren van je kerstboom de
allereerste stap: het bepalen van een stijl, kleuren en materialen. Een kerst moodboard maken zoals we
gisteren in de adventskalender hebben gedaan, is daarbij een leuke én waardevolle stap. Hiermee doe je
inspiratie op en geef je duidelijk richting aan je kerstinterieurplan. Ga je voor een traditionele kerstboom met
groen en rood of geef je je kerstinterieur dit keer een stijlvolle hotellook met blauwe matte ballen en gouden
accenten? Jouw moodboard geeft duidelijk je keuze aan. En dat is nodig in die grote onoverzichtelijke zee van
aanbod. Dus kies en hou vast aan die keuze!
 
Begin je met je decoratie helemaal van scratch? Dan kan je alle kanten op en is het écht een aanrader om een
moodboard te maken. Zoniet, dan verlies je het overzicht en zie je door de bomen het bos niet meer.

Heb je wel al kerstdecoratie in huis die je wil gebruiken? Dan is dat je leidraad. Zorg dan dat nieuwe versiering
voor de boom qua kleuren en stijl ook aansluit bij de rest van de versiering én van het interieur.
 
Ik ben zelf niet van de regeltjes en doe vrijwel alles op gevoel. Maar ik realiseer me ook dat sommigen die
deze ‘feeling’ niet hebben soms wel gebaat zijn bij regeltjes. Vandaar even deze richtlijn:

Kies ongeveer 5 kleuren uit om je boom te decoreren

Dat mogen ook zeker kleuren zijn die bij elkaar aanleunen, zoals bv. grijsgroen en flessengroen met aardse
tinten en een fellere accentkleur als roestbruin of goud. Gebruik je minder dan vier kleuren dan maakt dat het
geheel al snel saai en meer dan zes wordt vaak als onrustig ervaren. 
 
Denk ook zeker aan de materialen van je kerstversiering. Alleen effen kerstballen in de boom kunnen wat
oppervlakkig overkomen. Dus hou rekening met textuur, structuur en vorm. Misschien wil je wel wat stoerdere
accenten van bv. metaal, natuurlijke decoratie als dennenappels of zachte boa veertjes en stofjes.

BEDENK EEN STIJL EN KLEURSCHEMA
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Inventariseer van tevoren of je alle benodigde items in
huis hebt. Dat scheelt een hoop kerststress. Het zorgt er
bovendien voor dat je straks optimaal kunt genieten van
het versieren van de kerstboom! Hieronder een handige
checklist met items die nogal eens vergeten worden, kwijt
zijn of niet naar behoren werken.

       Doen de kerstlampjes het nog? Check dit een paar
dagen voordat je gaat versieren, zodat je nog tijd hebt om
eventueel nieuwe kerstverlichting te kopen.

       Heb je voldoende kerstbalhaakjes in huis? Meest
vergeten item! Wil je de boom gaan versieren, heb je niks
in huis om je ballen mee aan de takken te bevestigen.
Check dus of je er genoeg in huis hebt. 

       Kun je de lampjes makkelijk aan- en uitdoen straks?
Sommige mensen zweren bij een timer, die de lampjes
automatisch aan- en uitdoet. Een stekkerdoos met aan/uit-
knop is ook handig zodat je alle lampjes met één druk op
de knop aan of uit kan doen. Zorg er in ieder geval voor
dat je een stroompunt hebt op de plek waar je kerstboom
komt te staan.
      
       Heb je genoeg kerstballen? Heb je een grotere boom
dan vorig jaar? Dan heb je ook meer kerstballen nodig. Wil
je een nieuwe kleur in de boom? Check dan ook of je
genoeg versiering hebt. Je vergist je hoeveel ballen er in
een boom gaan.

       Wat komt er bovenop de boom? Heb je een piek of wil
je iets anders bovenaan de boom bevestigen? Of laat je de
top gewoon ‘puur natuur’? Hou in elk geval de decoratie
voor boven op je kerstboom apart. Dat werkt het handigst.

       Hoe ga je de voet versieren? Wordt het een doek? Of
zet je de kerstboom in een rieten mand? In dat laatste
geval: doe dit voordat je de boom gaat versieren! De boel
optillen als de boom al versierd is, is vragen om
problemen. Het klinkt logisch, maar je zal niet de eerste
zijn die dit toch heel eventjes over het hoofd ziet.

       Ligt alles klaar? Sorteer je ballen op kleur op tafel of
in bakken, zodat je strakjes makkelijk kunt decoreren en
voor een mooie kleurverdeling kunt zorgen.

EEN GOEDE VOORBEREIDING 
IS HET HALVE WERK



Als de boom staat, volgt de eerste taak: het verdelen van de verlichting in de boom. Hoe je dat het beste
doet, hangt helemaal af van de soort lichtjes die je gebruikt. De meeste mensen gebruiken één soort
lampjessnoer en versieren daar de hele boom mee. Wat helemaal prima is! Een goede basisverlichting
geeft sowieso al een gezellige sfeer. Let er daarbij wel op dat je niet te weinig lichtjes in de boom stopt.
1000 lampjes klinkt als heel veel, maar stiekem heb je er best veel van nodig om een mooi effect in de
boom te krijgen. 

BEGIN MET DE LICHTJES

Wil je het uitgebreider aanpakken en als de echte professionals aan de slag gaan? Gebruik dan verschillende
soorten verlichting: basisverlichting, sfeerverlichting en/of accentverlichting.
 
Begin altijd met de basisverlichting en stop deze diep in de boom tegen de stam aan zodat de diepte wordt
benadrukt. Vervolgens heb je twee opties:

       Voeg clusterverlichting toe die je halverwege de takken aanbrengt zodat ook deze worden uitgelicht. Op die
manier krijg je een boom met honderden gezellige lichtpuntjes.

       Een andere optie is om de basisverlichting diep in de boom aan te brengen en vervolgens accentverlichting
aan de uiteinden van de takken. Denk daarbij bv. aan kaarsverlichting voor een gezellige nostalgische boom.
Begin dit keer aan de bovenkant en werk trapsgewijs naar beneden zodat de kaarsjes niet telkens recht onder
elkaar zitten. Zorg ervoor dat de kaarsjes rechtop staan. Als je de kaarsjes op het kartonnetje laat zitten terwijl je
het snoer afwikkelt en ze één voor één in de boom stopt, heb je een duidelijk overzicht van de hoeveelheid
kaarsjes die je nog te gaan hebt. Zo kan je ze evenwichtig verdelen over de boom.

TIP:
Stop de stekker van het lichtsnoer in het stopcontact
terwijl je hem afrolt in de boom. Zo zie je gelijk of de

lampjes goed verdeeld zitten. Begin onderaan de boom
en werk naar de top toe.



Decoratietakken zijn niet alleen mooi om te zien, ze geven ook nog eens extra volume aan je
boom. Er zijn schitterende kersttakken in allerlei vormen en kleuren te koop. Maar denk ook aan
kunsttakken met dennenappeltjes, besjes of katoenbolletjes eraan. Of aan besneeuwde asparagus
takken of eucalyptus. Alles is mogelijk!

Doe de takken in de boom nog voordat je met de kerstballen in de weer gaat, zodat je niets stuk
maakt. Verdeel ze doorheen de hele kerstboom voor een evenwichtig resultaat. Maak de takken
vast aan de kerstboom met binddraad, zodat ze goed op hun plek blijven zitten. Voor een grote
boom van 2 meter die je rondom versiert, heb je al gauw 20 takken nodig. Ga je voor iets meer
ingetogen versiering, dan heb je aan een 10-tal stuks genoeg. En ben je geen fan van takken in je
boom? Sla deze stap dan over.

WERK MET TAKKEN OM JE BOOM VOLUME TE GEVEN

CREËER DIEPTE MET EFFEN KERSTBALLEN IN DE BOOM
De meeste mensen hebben in hun doos met kerstballen wel effen exemplaren. Zorg dat je een
goede mix hebt van ongeveer 30 % matte en 70% glanzende ballen. Bij het versieren van de
boom, begin je altijd met de effen ballen. Hang deze verspreid over de boom en vergeet ook niet
de ruimte dichter bij de stam op te vullen. Hiermee creëer je wederom diepte, vulling en volume.



De meeste mensen wachten met de piek tot de boom helemaal klaar is. Wat eigenlijk niet handig is
omdat je er dan veel minder goed bij kunt. Handiger is om de piek nu al in de boom te doen,
voordat al je andere decoratieballen en ornamenten aan de buitenkant van de takken erin gaat
hangen. Eventuele slingers verdeel je nu ook over je kerstboom.

Naast de effen kerstballen heb je natuurlijk ook decoratieve ballen, ballen met een mooie
versiering erop of een kunstige vorm als vogeltjes, vlinders, cupcakes, treintjes, noem maar op!
Deze krijgen nu hun plekje aan de buitenste takken van de boom zodat ze goed in het oog springen.
Begin met de grootste kerstballen en hang de kleinste items pas op het laatste in de boom. Bind de
wat zwaardere decoballen stevig tegen de tak aan zodat ze door hun gewicht niet uit de boom
vallen.

TIJD VOOR DE PIEK EN SLINGERS

GEEF JE DECORATIEVE ITEMS EEN MOOI PLEKJE



Met dit stappenplan kan het niet anders dan dat jij
straks de meest fantastische kerstboom hebt staan!

In het E-book

"DECORATIETIPS VOOR DE KERSTBOOM"

deel ik nog meer kneepjes van het vak omtrent het
versieren van jouw kerstboom!

Vraag het hier aan.

https://huisvanhees.nl/kerstmagazines/

