
“Bladeren laten liggen voor een leefbare stad”

Wat te doen
met gevallen
bladeren in
eigen tuin? Laat blad liggen

Waar kan, laat het
blad lekker liggen

Bodem bedekken
Houd de planten zelf vrij
zodat ze niet verstikken

Te veel blad?
Verzamel het overige blad op 

een plek. Laat het composteren

Gebruik & Onderhouden
Gebruik je zelfgemaakte

compost op een later
moment in het jaar

Onze
Tuintips

Laat zo veel mogelijk 
blad liggen 4 redenen om blad 

lekker te laten liggen 

1. Lekker warm
De in de herfst gevallen bladeren beschermen jouw 
planten tegen kou in de winter. Daarnaast vormt het 
blad een natuurlijke schuilplaats voor verschillende 
tuinbewoners, zoals bijvoorbeeld de egel.

2. Een gezond bodemleven
Wormen en andere bodeminsecten profiteren 
enorm van het gevallen blad. Samen met 
miljarden micro-organismen zijn zij verantwoorẨ
delijk voor het verteren van de bladeren. Op deze 
manier worden de voedingstoffen die in het blad 
zitten, opgenomen door de bodem. Zo krijgen de 
planten genoeg voeding om in het voorjaar weer 
te starten met groeien.

3. Water
Een gezonde bodem, waar blad natuurlijk mag 
verteren, houdt meer water vast. Dit betekent dat 
jouw planten minder snel zullen uitdrogen in de 
voortaan steeds hetere zomers.

4. Geen moeite
Herfstbladeren verdwijnen vanzelf weer. De planten 
in jouw tuin zijn er blij mee en de natuur doet het 
werk voor jou. Dit betekent dat jij je tijd kunt besteden
aan een andere activiteit in de buitenlucht.

Plant nu alvast je bloembollen!
Zoals Narcis, Tulp, Iris of Hyacint, 

voor in het voorjaar. Kies hier alleen 
voor biologische bollen! Doorsnee 
bloembollen worden vaak bewerkt 
met chemische middelen, dit is één 

van de grote veroorzakers van 
bijensterfte in Nederland. Ben je 

dus bewust van wat je koopt.

Houd de nestkastjes schoon
Maak jouw nestkastjes schoon en 
vul deze opnieuw met wat droge 

bladeren of stro zodat de vogels er 
in de koudere periodes kunnen 

schuilen.

Houd het gazon schoon
Planten vinden het heerlijk om een 
warm dekentje te hebben, gazon 

kan hier minder goed tegen. Ruim 
het blad dus wel op van je gazon, 
dat voorkomt kale plekken door 

verstikking. 

Hoe doen wij het in de wijk?
Waar kan proberen wij zoveel mogelijk bladeren te laten liggen. Dit geldt dus niet voor alle 
bladeren. Zie hier welke reis ieder blad doormaakt in onze bladcampagne!

Het blad van wegen, trottoirs en 
fietspaden wordt volledig verwijderd. Dit 
doen wij om de verharding zo veilig 
mogelijk te houden. Dit blad zien we niet 
meer terug in de wijk. 

We verwijderen het blad ook volledig van 
de gazons. Het blad wordt niet afgevoerd 
maar versnipperd en opgeslagen in een 
depot in de wijk. We hergebruiken dit 
blad op een ander moment in het jaar 
tijdens onze werkzaamheden.

Daar waar het kan laten wij bladeren, die 
in het plantvak terecht komen, liggen. We 
verwijderen het blad aan de randen om 
uitwaai te voorkomen. 
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Zo doen wij het!
Help jij mee? 

Meer tips? Check: www.hallogrrroen.nl


