
 
Met het vallen van de blaadjes is het bladblaasseizoen weer begonnen. Met veel lawaai worden 
straten, bloemperken en struikopstanden van bladeren ontdaan. En dit terwijl vanuit het oogpunt 
van biodiversiteit het veel beter is om blaadjes zoveel mogelijk te laten liggen. Zo roept het 
natuurprogramma Vroege Vogels (BNNVARA) en natuurbeschermingsorganisatie IVN Natuureducatie 
op tot zo min mogelijk bladblazen, en al helemaal niet met de vervuilende en lawaaiige tweetakt 
bladblazer die op fosiele brandstof werkt. Als het al moet, gebruik dan de hark of elektrische 
bladblazers. 
 
De tweetakt bladblazer is niet alleen slecht voor het milieu, maar ook voor de natuur en 
biodiversiteit. Het apparaat blaast het leven uit planten en dieren. Het is funest voor insecten, 
egeltjes en bodemdiertjes als iedereen nu zijn achtertuin gaat leegblazen en alle bladeren in de kliko 
gooit. Die bladeren zijn van levensbelang voor die beestjes. Pak dus gewoon een hark, maar laat de 
bladeren in de border liggen. Dan heb je bovendien gratis compost, die goed is voor je planten en 
helpt om je tuin in deze hete zomers te beschermen tegen uitdroging. 
 
Zie ook https://nos.nl/artikel/2404681-de-vervuilende-bladblazer-verdwijnt-maar-het-bladblazen-
niet-neem-een-hark. 
 
Het zou mooi zijn als de gemeente Hengelo hierin het goede voorbeeld geeft. 
 
GroenLinks heeft daarom de volgende vragen aan het college: 
1. Onderschrijft het college dat voor bevordering van biodiversiteit het blad beter zoveel mogelijk 

kan blijven liggen? 
2. Onderschrijft het college dat het voor minder milieuvervuiling en minder lawaai het wenselijk is 

om daar waar bladblazen absoluut noodzakelijk is (verkeersveiligheid, grasvelden), daar de hark 
of elektrische blazers voor gebruikt moeten worden? 

3. Wat is het beleid in Hengelo rond bladblazen? In hoeverre wordt hier terughoudend mee 
omgegaan? 

4. Hoe is de inzet van of overgang naar elektrische bladblazers geregeld met de organisaties die het 
groenonderhoud in Hengelo uitvoeren? 

 
Met vriendelijke groet, 
Jan Evers, fractievoorzitter GroenLinks Hengelo 
 
Mijn nieuwe mailadres is jan.l.evers@outlook.com 
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