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Het is herfst en de bladeren beginnen weer te vallen. Dit jaar zijn er een paar veranderingen voor 

het ruimen van het blad in uw wijk. De aannemer ruimt niet meer op een vast moment en we 

starten een proef waarbij bewoners het blad uit hun tuin, afkomstig van gemeente bomen, 

eenvoudig kunnen afvoeren. In deze brief leest u hier meer over. 

 

Blad op straat 

Met onze aannemers zijn afspraken gemaakt over hoe het er buiten uit mag zien. De aannemer 

komt niet meer op een vast moment of tijdstip. Waar en wanneer hij blad ruimt is mede afhankelijk 

van het weer en de boomsoorten. De aannemer is daarom vaker op de ene plek dan op de andere 

plek. Bladval is sterk afhankelijk van het weer. Bij een koude nacht of storm kan er op één moment 

veel blad vallen. Het is dan onmogelijk om in één dag al dat blad te ruimen.  

 

Bladeren zijn waardevol 

In uw wijk staan veel grote bomen. Deze bomen zorgen voor veel blad. Het blad valt niet alleen in 

de openbare ruimte, maar ook in particuliere tuinen. Weet u dat u blad goed kunt gebruiken in uw 

tuin? Maak er compost van en gebruik het als natuurlijke bemesting. Of gebruik het blad als 

winterdek en bescherm zo de planten tegen de kou. Ook biedt blad schuil- en voedingsplaats voor 

insecten, vogels en kleine zoogdieren tijdens de koude maanden. 

 

Proef afvoeren bladafval uit de tuin 

Wilt u het blad niet gebruiken, dan kunt u het in de groene afvalcontainer stoppen. Vanwege de 

grote hoeveelheid blad, zit de container waarschijnlijk snel vol. Het is niet de bedoeling dat 

bewoners het blad uit hun tuin op de stoep of straat vegen. Werkgroep groen van Wijkraad 

Molenhoek heeft ons gevraagd om samen een oplossing te zoeken voor het afvoeren van 

gemeentelijk blad uit particuliere tuinen. In overleg starten we een proef waarbij we drie tijdelijke 

verzamelplaatsen voor bladafval maken. Bewoners kunnen het blad uit hun tuin hier op drie vaste 

momenten naartoe brengen. Het blad wordt afgevoerd naar een bedrijf dat hier compost van 

maakt.  
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Drie tijdelijke verzamelplaatsen bladafval 

Bij de Rooseveltlaan, Jkvr. de la Courtlaan en de kruising Diepenbrocklaan – Hadylaan maken we 

op drie momenten een verzamelplaats. We zetten deze plekken af met hekken. Op onderstaande 

data kunt u hier uw bladafval naartoe brengen. Leg daar geen snoeiafval bij.  

 

• Van vrijdag 29 t/m zondag 31 oktober 

• Van vrijdag 19 t/m zondag 21 november 

• Van vrijdag 10 t/m zondag 12 december 

 

Tip: ga samen met de buurt aan de slag. Help elkaar en maak gebruik van onze leenaanhanger. In 

de leenaanhanger vindt u o.a. vegers, harken en een kruiwagen. Meer informatie vindt u op www.s-

hertogenbosch.nl/leenaanhanger   

 

Evaluatie proef tijdelijke verzamelplaatsen 

We starten deze proef op verzoek van werkgroep groen van Wijkraad Molenhoek. We komen 

hiermee tegemoet aan de wensen uit de buurt. Aan het einde van het jaar kijken we of deze 

werkwijze succesvol is. Dat horen we graag ook van u. We plaatsen daarom bij de 

verzamelplekken een QR-code. Via deze QR-code geeft u eenvoudig een rapportcijfer en tips aan 

ons door.  

 

Hebt u vragen? 

Hebt u vragen over deze brief? Neem dan contact op met de heer H. de Hoog, wijkregisseur van 

de afdeling Beheer en Programmering Openbare Ruimte. Zijn telefoonnummer is (073) 615 97 39. 

Of stuur een e-mail naar openbareruimte@s-hertogenbosch.nl met als onderwerp ‘bladruimen 

Molenhoek’. 

 

Met vriendelijke groet, 

Het hoofd van de afdeling Beheer & Programmering, 

 

 
E. Jansen 
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