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Reactie op raadsvragen over 
bladblazers 

3339251  7 december 2021 

Geachte heer Evers, 

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 
Dussenplein 1 

gemeente@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

 

Op 18 november stuurde u een mail aan de griffie. In deze mail stelt u een aantal vragen aan het 
college over bladblazers. In deze brief vindt u onze reactie op uw vragen.  

 
1. Onderschrijft het college dat voor bevordering van biodiversiteit het blad beter 

zoveel mogelijk kan blijven liggen? 
We laten het blad liggen op plekken waar dat kan. Bijvoorbeeld in bos, bosplantsoen, 

houtwallen en in een aantal grotere heestervakken. Dit is goed voor het bodemleven, 
insecten, kleine zoogdieren en vogels. Maar daarnaast hebben we ook te maken met zaken 

als verkeersveiligheid en duurzaam onderhoud van het gemeentelijk groen. Blad verwaait 
en kan op het trottoir of op fietspaden zorgen voor gevaarlijke, gladde, situaties. Ook kan 

een teveel aan blad in de goten en kolken zorgen voor een verminderde afvoer van 
regenwater waardoor de kans op waterloverlast toeneemt. Verder zal er meer onkruid 

groeien als er een voedingsbodem (blad) op de verharding ligt. En op gazons worden (te) 
grote hoeveelheden blad verwijderd omdat bij een te dicht bladerentapijt het gras kan 

verstikken. 
We proberen dus een goede balans te vinden tussen het behouden en versterken van de 

biodiversiteit enerzijds en de (verkeers)veiligheid en duurzaam onderhoud van de openbare 
ruimte anderzijds.  

 
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? 
Het gebruik van de hark vinden we niet wenselijk. Dit zal aanzienlijke personele en 

financiële consequenties hebben. Het werken met een bladblazer gaat immers een stuk  
sneller. Daarnaast krijgt het gebruik van een bladblazer, vanuit arbo-technich oogpunt voor 

ons personeel, de voorkeur boven het werken met een hark.  
Op de begraafplaatsen en in de binnenstad maakt Gildebor al gebruik van elektrische 

bladblazers. Dit vooral vanwege de geringere geluidsbelasting. In de woonwijken gebruiken 
we bladblazers die worden voorzien van Aspen-benzine. Aspen is in het gebruik 

aantoonbaar zuiniger dan normale benzine en heeft minder schadelijke uitstoot door een 
schonere verbranding.  

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

terughoudend mee omgegaan? 
Zoals bij het antwoord op vraag 2 al aangegeven, maken we gebruik van zowel elektrische 

bladblazers als benzineblazers. Elektrische bladblazers hebben inderdaad geen 
uitlaatgassen en geven minder geluidsoverlast. Daar staat tegenover dat deze accu-
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aangedreven machines niet dezelfde capaciteit hebben (waardoor de werkzaamheden 
langer duren). Daarnaast zijn elektrische bladblazers duurder in aanschaf. Ook is de 

productie van accu’s natuurlijk niet schoon. En tot slot hebben benzinebladblazers een 
langere levensduur. Er wordt de laatste jaren wel steeds meer geïnvesteerd in het 

ontwikkelen van betere accu’s die langer meegaan en dus duurzamer zijn. Uiteraard 
houden we deze ontwikkelingen in de gaten.  

 
4. Hoe is de inzet van of overgang naar elektrische bladblazers geregeld met de 

organisaties die het groenonderhoud in Hengelo uitvoeren? 
Op het moment dat een bladblazer aan vervanging toe is, wordt altijd een zorgvuldige 

afweging gemaakt wat op dat moment de beste keuze is. Zoals hierboven aangegeven, 
hebben de elektrische bladblazers op dit moment nog niet de capaciteit van de 

benzineblazers. Daarnaast zijn ze in aanschaf duurder én is de afschrijftermijn korter. 
Binnen de huidige financiële middelen is er geen ruimte om op korte termijn de goed 

werkende benzinebladblazers vervroegd te vervangen.  
Voor externe aannemers hebben we om deze redenen ook geen aanvullende eisen om 

elektrische bladblazers te gebruiken. Dit zou immers financiële consequenties hebben.  
Uiteraard moeten de bladblazers wel voldoen aan de geldende geluids- en milieunormen.  

 
We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

 
 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

 
De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 


