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Tekst: Jan Jaap Boehlé 

In het voorjaar wachten we op het uitbotten 
van de eerste blaadjes, ze zijn teer en zacht 
van kleur. Kom je in augustus terug van een 
buitenlandse reis dan valt het op hoe groen, 
ja zelfs donkergroen, het lover erbij staat. 
Nog even en de tuin ligt weer vol. Wat dan?

Al vroeg in het najaar zie je de eer-
ste bladeren verkleuren, vooral na 
een droge periode, berken zijn daar 
goed in. Het verkleuren is de voor-
bereiding op de komende winter. In 
het blad worden de voedingstoffen 
voor de boom aangemaakt (foto-
synthese). Een andere functie van 
het blad is het verdampen van water 
waardoor de sapstroom in de boom 
op gang blijft. Voor deze processen 
is voldoende zonlicht en een zekere 

minimum temperatuur nodig. 
Wanneer de dagen korten heb je 
minder licht en gaat de temperatuur 
uiteindelijk omlaag. De fotosyn these 
en het verdampingsproces vallen 
langzaam stil. De boom onttrekt 
de voedingstoffen aan het blad en 
slaat deze op in de wortels. Uitein-
delijk wordt een dun laagje kurk op 
de grens van de bladsteel en de tak 
gevormd waardoor het transport 
tussen boom en blad definitief ge-
blokkeerd wordt, en het blad laat 
los en dwarrelt naar de grond. De 
hele zomer was het blad groen, dat 
kwam door het chlorofyl (blad-
groenkorrels). Wanneer er in de 
herfst geen nieuw bladgroen wordt 
aangemaakt komen de andere kleu-
ren tevoorschijn. Bij bladeren met 
een geel, oranje bladkleur wordt dit 

veroorzaakt door de kleurstofgroep 
caroteen, bij roodverkleuring door 
de kleurstofgroep anthocyaan. Uit-
eindelijk  valt het blad en dient de 
winter zich aan.  

Herfstperikelen
Blad komt massaal naar beneden 
en drijft menigeen tot wanhoop. 
Straatjes worden geveegd, blad ver-
zameld en afgevoerd wat in deze 
moderne tijd vaak gepaard gaat 
met een hoop machinaal geweld. In 
de natuur is niets overbodig. Blad 
heeft zelfs in zijn afgestorven toe-
stand grote waarde, het zou zelfs 
een catastrofe zijn wanneer het er 
niet was. Om te beginnen is het na-
tuurlijk organisch materiaal en voor 
veel bodemorganismen voedsel. Het 
leukste voorbeeld zijn de regenwor-

Bladwijzer
Gemengd blad is een prachtige grondstof voor bladaarde. (foto: Machteld Klees)
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men die s̀ nachts het blad de grond 
intrekken. Je ziet soms blad na een 
regenbui of s̀ ochtends rechtop in 
het gras staan: daar wordt gewerkt. 
Onder de grond wordt het blad aan-
getast door bodemschimmels en 
valt uiteen in kleine stukjes die door 
de regenworm en een groot aantal 
andere bodemdieren worden ver-
orberd. Over het gebruik van blad 
als grondverbeteraar stond in de 
vorige Oase (zomer ‘15) voldoende 
en ik verwijs daar graag naar. 

Blad wegwerken
Het is logisch dat we paden en ga-
zons vrij houden van blad. Ligt er 
niet te veel blad op het gazon dan 
kun je er met de maaimachine over-
heen. Het blad wordt dan dusdanig 
verkleind dat het snel verteert en 
verder geen probleem meer vormt. 
Heb je een bloemenweide dan is het 
raadzaam om hier ook het blad van 
af te harken. Het blad werkt toch 
bemestend. Ik heb een stuk tuin 
onder een plataan en je ziet dat het 
blad hiervan zich gauw ophoopt in 
hoekjes en laagten en een aanwijs-
bare negatieve invloed op de be-
planting heeft. 

Er blijven vaak hopen blad over, 
maar dat kunnen we altijd nog ver-
zamelen en verspreiden onder hagen, 
tussen de struiken en in de borders. 
Houden we dan nog over dan kan 
het verwerkt worden in de compost- 
hoop door het er doorheen te spit-
ten, het verteert dan heel snel. Heb-
ben we grote hoeveelheden dan kun-
nen we het op hopen zetten om er 
bladaarde van te maken. Bladaarde 
bevat weinig voedingswaarde maar 
levert wel een grote bijdrage aan 
een betere structuur, want de grond 
wordt losser, houdt meer vocht vast 
en het bodemleven wordt gestimu-
leerd.  Hierbij is het van belang om 
even stil te staan bij het te verwer-

ken blad. Het blad van de meeste 
inheemse bomen en struiken ver-
teert probleemloos. Bladeren van 
Iep, es, esdoorn, hazelaar, abelen 
en populier  en els verteren mak-
kelijk en relatief snel. Na een jaar 
is het grootste deel verdwenen. De 
Linde verdient hier een speciale ver-
melding. Linde kan met de wortels 
kalk opnemen uit diepere grond-
lagen, via het blad komt dat op de 
bodem terecht, een van de redenen 
waarom het strooisel van linde snel 
verteert en waarom het een aan-
toonbare positieve uitwerking op de 
strooisel laag heeft.  Linde wordt dan 
ook wel een ‘kalkpomp’ genoemd. 
De meeste mensen weten wel dat 

Terwijl het overige blad 

verteert, blijft platanen-

blad haast onveranderd.

(foto: Jan Jaap Boehlé)
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eiken- en beukenblad slecht ver-
teren. Dat klopt, desondanks kun 
je het verwerken maar het proces 
duurt langer. Je kunt het proces wel 
versnellen door het blad te verhak-
selen/versnipperen, het oppervlak 
wordt zo vergroot. Voeg je bij het 

composteren van eikenblad kalk toe 
dan stimuleert dit het omzettings-
proces. Het ledigen van je blaas om 
het geheel vochtig te houden tijdens 
het composteringsproces  is ook niet 
verkeerd. Dat klinkt vreemd maar je 
voegt dan voedingstoffen toe aan de 

bladaarde die van nature voedsel-
arm is. Vroeger werd er veel op de 
mesthoop g̀ewaterd .̀ Het blad van 
veel uitheemse bomen verteert veel 
moeilijker, b.v. het blad van Plataan, 
Amberboom en Magnolia is hars-
achtig. Vertering van dit blad duurt 
vaak twee tot drie keer zo lang dan 
bij de meeste inheemse bomen en 
struiken. 

Bladaarde maken
De mooiste bladaarde maak je als 
volgt: Je maakt de hoop 1 meter bij 
2,5 meter. Je maakt een laag van 
30 cm blad, deze dek je af met een 
laagje aarde, maar mocht je er aan 
kunnen komen dan is een laagje 
van 3 cm paardenmest en halfver-
gane plantencompost van de oude 
composthoop nog beter. Dit stimu-
leert een goede start van het verte-
ringsproces. Dit herhaal je totdat 
de hoop zò n 1 meter of iets hoger 
is. Het is van belang dat het blad 
niet uitdroogt. In het voorjaar zet 
je de hele bult om en bedek je hem 
weer met aarde. In een tijdsbestek 
van een jaar verkrijg je zo prachtige 
bladaarde, geschikt als potgrond en 
als structuurverbeteraar in de tuin. 
Maar hiervoor heb je ruimte nodig, 
iets dat niet iedereen heeft. In dat 
geval is er nog een truc. Maak op 
een schaduwrijke plaats een kom-
vormig niet te diep gat. Verzamel 
hier lekker vochtig blad in. Zorg 
ervoor dat het blad niet uitdroogt. 
In het voorjaar is dit blad dan vaak 
al aardig verteerd en wat papperig. 
Je kunt het dan over de grond ver-
spreiden en licht mengen met de 
grond. Heb je echt weinig ruimte 

Slecht verterend blad vormt niet alleen dikke pakket-

ten, het maakt ook plantengroei onmogelijk. 

(foto: Machteld Klees)
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of geen zin om zoveel werk te ver-
zetten, verzamel dan het natte blad 
in een vuilniszak. Voeg daar even-
tueel wat stikstof aan toe in de vorm 
van b.v. beendermeel. Wanneer de 
zak voor twee derde vol zit knoop je 
hem dicht, steekt er wat gaten in en 
zet je hem opzij. In het voorjaar is 
het blad dusdanig verteerd dat het 
verwerkt kan worden. Deze metho-
de  werkt uitstekend. 

Schuilplaats
Het blad dat we verspreid hebben 
onder hagen en onder struiken en 
tussen planten wordt een deel van 
de strooisellaag. De grond tussen en 
onder de strooisellaag is vaak losser 
van structuur.  Deze laag is erg be-
langrijk omdat er erg veel insecten 
en dieren tussen het blad overwin-
teren. Insecten overwinteren als ei, 
pop of zelfs als adult. De citroen-
vlinder en de dagpauwoog overwin-
teren er bijvoorbeeld. Op de eerste 
warme voorjaarsdagen ziet het soms 
letterlijk oranjerood van de lieve-

heersbeestjes die tussen het blad 
onder hagen tevoorschijn komen. 
De vogels weten dat er voor hen veel 
voedsel in de strooisellaag zit en je 
ziet ze daarom daar vaak scharre-
len. Mijn ervaring is dat zodra de 
vorst en/of sneeuw weg is, ze het 
voedsel in de strooisellaag prefere-
ren boven dat van de voedselplank. 
Ook grotere dieren zoals egels vin-
den hier een schuilplaats. Vaak 
maken ze een ondiep kuiltje dat 
met een hoop blad bedekt wordt. 
Het kan soms een erg net gevormd 
bergje worden maar meestal is het 
een slordig hoopje. Hoe wanordelijk 
ook, toch heeft zò n hoop een echte 
ingang en heb je het eenmaal in de 

gaten dan kan je de egel hier in het 
voorjaar regelmatig gebruik van 
zien maken. In het voorjaar mijd ik 
die plaatsen in de border waar het 
lijkt of het blad op een hoop bijeen 
is gewaaid, te vaak zat er een egel 
onder.

Tot slot
Hopelijk kunnen jullie ook genieten 
van al dat blad in de herfst, door de 
wind dwarrelend en voortgejaagd, 
een berg bladeren om baldadig door 
heen te banjeren, te genieten van 
de herfstkleuren en al het goeds dat 
het doet voor ons milieu en vooral 
het gevoel dat we van dichtbij een 
prachtige kringloop meemaken.

Daar doen we het voor!
Het samengeveegde blad 

een jaar later. 

(foto: Jan Jaap Boehlé

Snelheid strooiselafbraak
Percentage niet afgebroken strooisel bij verschillende boomsoorten
Soort /Tijd 0 mnd 6 mnd 12 mnd 24 mnd
Linde 100% 15% 5%   5%
Esdoorn 100% 30% 10%  10%   
Eik 100% 55% 30% 25%
Beuk  100%  75% 60%  55%   
Bron: KNBV (Kon. Ned. Bosbouwkundige Vereniging)                      
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