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Over ons

Wij zijn het team achter BeterBoompje en 
wij willen de wegwerpkerstboom de 
wereld uit helpen. Daarom zijn we in 
2020 gestart met dit duurzame 
alternatief voor de traditionele 
kerstboom. Zo maken we de wereld een 
stukje mooier én groener!



Onze missie

Ieder jaar gooien we in Nederland 
zo’n 2.5 miljoen kerstbomen weg. 
Zonde! Wij willen deze wegwerp-
bomen vervangen door échte 
kerstbomen die teruggeplant 
(en hergebruikt) kunnen worden. 



Dat doen we zo

Daarnaast bieden we ook kerstbomen aan zónder kluit. 
Dat zit namelijk zo: op dit moment zijn er nog te weinig 
herbruikbare kerstbomen mét kluit. Daarom planten wij ter 
compensatie twee biologische adoptieboomstekjes aan in 
ons eigen kerstbomenbos.

Wij bieden kerstbomen met kluit 
die na de feestdagen terug de grond 
in gaan. 



Cijfers 2021

23 pick up locaties in 13 steden

FOTO 5.500 BeterBoompje supporters



Onze partners in 2021
Barkade (Den Bosch), BijLiek (Eindhoven), 
Brouwerij Frontaal (Breda), Containerbar 
Noord (Rotterdam), Fifth (Eindhoven), 
Gorillas bezorgservice, Grote Markt (Den 
Haag), House of Watt (Amsterdam), Ketelhuis 
(Eindhoven), Mama Gaia (Haarlem), Man Met 
Bril Koffie (Rotterdam), Moeke (Breda, Delft, 
Den Bosch, Ede, Nijmegen, Scheveningen en 
Rhenen), Mossel & Gin (Amsterdam), OASE 
(Rotterdam), Pllek (Amsterdam), Pluk! (Den 
Haag), Soia (Utrecht), Vondeltuin 
(Amsterdam), Werkspoorkathedraal 
(Utrecht)



Cijfers 2021

2.500 BeterBoompjes teruggeplant

3.700 nieuwe boompjes aangeplant



Influencers

Om onze groene missie met zoveel 

mogelijk mensen te delen, zijn wij heel 

actief op social media.

Samen met influencers als Jennifer 

Hofman, Lize Korpershoek en Hanna 

Verboom hebben wij een bereik van meer 

dan 2.5 miljoen mensen.

FOTO



BeterBoompje wordt
beoordeeld met een:

8,8 
Dit cijfer komt voort uit een 

enquête onder onze afnemers 

in 2021 (104 respondenten).



Google reviews 



Stekkie gezocht
Ken jij nog een mooie locatie waar wij 

pick up(s) in december en een drop off 

in januari kunnen organiseren? Dan 

komen wij graag in contact met jou! 

Wij zoeken stekkies met:

voldoende ruimte

parkeergelegenheid

een groot bereik



Word ook BeterBoompje 
supporter en…

Geniet van de gezellige BeterBoompje kerstsfeer

Laat zien dat je de wereld een stukje mooier 
en groener maakt

Creëer extra klandizie en duurzame exposure

Profiteer van de media-aandacht

Creëer een jaarlijkse kersttraditie en mogelijke 

upsell van eigen producten



VOLG ONS OP SOCIAL MEDIA

https://www.linkedin.com/company/71435789/admin/
https://www.facebook.com/beterboompje
https://www.instagram.com/beterboompje/


Wil jij samen met ons de kerstboom 

in NL verduurzamen? 

Doe mee met onze missie!
En laat zien dat jij een BeterBoompje fan bent :)

E-MAILADRES
info@beterboompje.nl

WEBSITE
www.beterboompje.nl

ADRES
Torenallee 46-56

5617 BD Eindhoven 
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