Heb je genoeg van het opruimen van
bladeren in je tuin elke herfst?
In deze folder geven we jou graag enkele
alternatieven. Want bladeren zijn best
nuttig in de tuin. Ze zijn een ideale
beschermlaag, een goede basis voor
compost of je kan er creatief mee aan
de slag.

Minder opruimen dankzij een
plantenvak onder je boom
Gazon tot tegen de boomstam is geen goed idee
in je tuin. Want gras groeit niet goed onder een
boom, rond de stam is het moeilijk rijden met een
grasmachine en in de herfst moet je veel bladeren
opruimen.
Wil je graag van dat vervelend karwei af? Voorzie
dan een plantenvak onder je boom van minimum
de helft van de grootte van de volwassen boomkruin.
Zet er lage bodembedekkers, vaste planten of kleine
struiken in die bestand zijn tegen massale bladval.
De meeste bladeren vallen dan in dit plantenvak,
waar ze ter plaatse verteren.

LEVE DE TUIN. VOLOP GENIETEN
VAN JOUW STUKJE GROEN

Kringlooptuinier

Ben jij één van de 86% Vlaams-Brabanders met
een tuin? En is dat voor jou ook de plek bij uitstek
om in te genieten? Of dwarsbomen vervelende
tuinproblemen weleens dat plezier? Jammer als dat
zo is, want jouw tuin is kostbaarder dan je denkt.
Bekijk hem eens vanuit de lucht en zie hoe jouw
tuin en de tuin van jouw buren en die van
de buren van jouw buren samen één groot groen
lint vormen.
Wist je dat 8 tot 9% van Vlaanderen tuin is?
Laat ons daar één groot groen paradijs van maken.
Met kansen voor dieren, planten en het klimaat.
Om nog meer te genieten.
Je hoeft er niet eens heel gek voor te doen.
Alle beetjes helpen. En wij helpen jou.

HOE?
Surf naar www.vlaamsbrabant.be/levedetuin

MEER INFO
www.vlaamsbrabant.be/levedetuin
levedetuin@vlaamsbrabant.be
www.facebook.com/levedetuin

Niet alleen bespaart het je veel opruimwerk, de
planten houden ook onkruid tegen en beschermen
de bodem tegen uitdroging en extreme temperaturen. Vraag advies aan een plantenkweker of een
tuinarchitect bij de keuze van de planten.

INTRADURA

V.U.: Provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven.

BLADEREN:
VAN TUINAFVAL
TOT GRONDSTOF

HERGEBRUIK
BLADEREN

Blad als beschermlaag

Blad als bouwmateriaal

Blad als grondstof

Laat bladeren liggen

Een bladwand is een opvulbare wand, gemaakt van een
enkele of dubbele rij palen, waartegen je aan weerszijden
een afrasteringsdraad of wapeningsnet bevestigt.

Bladzuilen zijn decoratieve hulpmiddelen om massa’s
bladeren tijdelijk op te slaan.

Onder struiken
Leg gerust een dikke laag bladeren. Het blad vormt
er een beschermlaag die:
- je tuingrond kruimelig houdt;
- plantenwortels en het bodemleven beschermt;

Wat heb je nodig (voor een bredere wand)?
1 | Gepunte niet-geïmpregneerde houten palen (8-12 cm
diameter)
2 | Koord, stokjes, grondboor, voorhamer

- afbreekt tot voedzame humus.

3 | Afrasteringsdraad of wapeningsnet met kleine
maaswijdte (5x5 cm).

Bovenop bladverliezende vaste planten

Hoe gaat je te werk?

Van planten die in de herfst hun bladeren verliezen,
zoals Acanthus en Hosta, sterven de bovengrondse
delen bij vorst af. Bescherm de ondergrondse delen
met een extra laagje bladeren. Zo ben je zeker dat ze
volgend voorjaar opnieuw uitlopen.

1 | Markeer de vier hoeken met stokjes in de grond en
span hier een koord rond
|
2 Maak in elke rij om de halve meter een gat

In de moestuin
Als beschermlaag op naakte grond of
tussen wintergroenten zoals prei.

3 | Plaats de palen en sla ze vast tot de gewenste hoogte
4 | Breng aan weerszijden en opzij de draad of het net aan
5 | Vul met bladeren.
Zie ook de folder ‘Creatief met snoeihout’

Ruim bladeren op
Op het gazon

In de vijver

Om kale plekken te vermijden, verwijder je best de bladeren
van je gazon. Handig is een grasmaaier die de bladeren verkleint
en opvangt. Een verhakseld blad waait minder snel weg en
is dus ideaal als beschermlaag tussen vaste planten en struiken.

In een vijver leiden bladeren tot vissterfte, stank
of algengroei in het voorjaar. Een fijnmazig net is
de oplossing.

Op verhardingen
Rottende bladeren maken een verharding glibberig
en bevorderen de groei van mos en onkruid.

Bovenop wintergroene planten
Wintergroene planten, zoals buxus, kleine maagdenpalm en
kerstroos gaan niet in rust. Ze hebben licht en lucht nodig om
te overleven. Bladeren verwijderen is hier dus de boodschap.

Een decoratieve bladzuil in 1,2,3!
1 | Verbind de uiteinden van 2 meter afrasteringsdraad
of bewapeningsnet met draad of kabelbinders tot
een cilinder. Plaats zo nodig een steunpaaltje.
2 | Vul de zuil met herfstbladeren.

Compost uit een bladzuil
1 | Maak de bladzuil in de lente open.
2 | Gebruik het materiaal bij het composteren.
3 | Meng met voedselrijk materiaal zoals grasmaaisel
en keukenresten. Zo verteren bladeren sneller.
Zie ook de folder ‘Composteer je tuin- en
keukenafval’

Bladaarde, de ideale bodemverbeteraar
Herfstbladeren zijn voedselarm en verteren traag tot
bladaarde, een ideale bodemverbeteraar. Dit duurt,
afhankelijk van de bladsoort en de omstandigheden,
twee jaar of langer. Verzamel een bladhoop op een
schaduwrijke plaats.

Tips om de vertering te versnellen:
- Ruim bladeren als ze natgeregend zijn
- Verhaksel de bladeren
- Vermeng met organische meststof (koemest)
- Dek af met een doek of zeil
- Schud opeengepakte bladeren los en bevochtig
uitdrogende delen

