
 
 
 

Vragen / Rondvraag Bladkorven 
 
W4U heeft vragen m.b.t. de grote ijzeren kooien die geplaatst zijn.  
 
Wij hebben van mensen inmiddels klachten gekregen dat er lelijke 
grote kooien recht in het zicht van de woning zijn geplaatst. 
Vraag; is er overleg geweest met de omwonenden voordat de 
bladkorven geplaatst zijn? Omdat de korven in het openbaar gebied 
staan en met een kraan worden geleegd is ervoor gekozen om voor 
een robuuste korf te gaan. Deze korven zijn geleverd (en worden 
geleegd) door de HVC die hier veel ervaring mee heeft in andere 
gemeenten. De locaties van de korven zijn tot stand gekomen door 
middel van participatie. Inwoners hebben op ons participatie 
platvorm aan kunnen geven in welke straten zij veel overlast ervaren 
van bladval van gemeentelijke bomen en een bijdrage zouden willen 
leveren bij het opruimen hiervan. Op basis van deze input hebben wij 
in deze straten bladkorven geplaatst op locaties waar zij gewenst zijn, 
passen, veilig staan en goed kunnen worden geleegd.  
 
Bladeren zijn een goede voedingsbodem en schuilplaats voor egels. 
Gemeente Schagen doet aan ecologisch onderhoud en stelt ook 
rekening te houden met dieren als bijen, vlinders, egels en andere 
dieren die in de natuur leven.  
Vraag; staat het aanmoedigen van de tuin ‘winterklaar maken’ en 
hiermee het opruimen van al het blad niet haaks op dit beleid? 
Op basis van de motie Bladkorven (raad 27-10-2020) doen wij dit jaar 
een proef met zeven korven op verschillende locaties in de 



gemeente. Deze korven zijn bedoeld om overtollig blad dat overlast in 
het openbaar gebied geeft af te voeren. Dat hierbij blad afgevoerd 
zou kunnen worden dat een meerwaarde voor de natuur heeft was 
een risico bij het aannemen van deze motie. In afstemming met onze 
inwoners zijn de Bladkorven echter op locaties geplaats waar de 
overlast van bladval als zo groot wordt ervaren dat het blad niet 
meer “normaal” door de omgeving kan worden verwerkt. Ook is de 
waarde van het laten liggen van blad in de tuin op de website hierbij 
benadrukt. Het gaat bij de uitgekozen locaties dan ook om het 
beperken van overlast van blad in het openbaar gebied en niet 
“schonen” van de tuin. Ook al voorkomen wij hiermee niet dat 
mensen ook blad uit hun tuinen in de korf gooien verwachten wij dat 
de impact voor de natuur hiermee geminimaliseerd wordt.  
 
De biodiversiteit holt achteruit. De gemeente roept om 
vlinderstruiken te planten, zaait zelf bermen in en laat in de randen 
het gras hoog staan.  
Vraag; Zou de boodschap niet moeten zijn “Help de natuur een 
handje”?  
Maak je tuin niet winterklaar, laat bladeren, uitgebloeide bloemen, 
bessen en valfruit liggen als huisvesting voor verschillende dieren en 
een voedingsbodem voor nieuw leven! 
Dit is voor de hele gemeente ook het uitgangspunt. Hier wordt alleen 
een luisterend oor (met een mogelijk participatieve oplossing) aan 
toegevoegd voor locaties waar mensen in het openbaar gebied veel 
overlast van bladeren ervaren. 
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