
Rottige bladeren in je tuin? 
 
De herfst is in het land en dat hebben we geweten. We zien overal 
verkleurde bladeren aan de bomen. Wanneer er wat meer wind opsteekt, 
liggen die geelbruine bladeren overal. Veel mensen ruimen ze meteen op. 
Maar is dat wel zo’n goed idee? 

Een bladertapijt is voor sommigen het toppunt 
van herfst. Zij genieten ervan. Voor anderen zijn 
‘die rottige bladeren’ een vervuiling van hun tuin. 
Voor hen betekent het alleen maar een hoop extra 
werk. Dat hoeft niet zo te zijn, want het is beter om 
bladeren te laten liggen. Op de juiste plaatsen, wel-
iswaar. Want bladeren maken de grond vruchtbaar. 
Bladeren verwijderen, betekent dus voedingsstoffen 
verwijderen.

Beter niet
Bladeren op je gazon laten liggen, is geen goed idee. 
Het gras zou kunnen verstikken. Bladeren op het 
oppervlak van je vijver laten liggen, is evenmin oké. 
De bladeren zinken uiteindelijk naar de bodem. 
Daar rotten ze. Dat proces verbruikt zuurstof. 
En die hebben de vissen en levende waterplanten 
nodig. Ook op verharde paden zijn bladeren te 
mijden. Door de regen krijg je glibberige en dus 
gevaarlijke paden.

Beter wel
Breng je de bladeren uit je tuin naar het container-
park? Dan zorg je niet goed voor je tuin! Je kan de 
bladeren beter tussen je struiken verspreiden. Leg 
ze ook in je groentetuin. Daar worden wormen, 
kevers en insecten je assistenten. Zij zullen helpen 
om de bladeren te verwerken tot een vruchtbare 
laag. Ook prima is hoopjes bladeren in je tuin ver-
spreiden. Salamanders, egels en kikkers zullen je 
dankbaar zijn. Voor hen vormen het immers per-
fecte schuilplekken. En ook vogels vinden bladeren 
zalig. Zij smullen van de wormen en insecten die ze 
erin terugvinden.
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>>> Egels vinden het fijn dat je bladeren in je tuin laat liggen. (Foto iStock)


