
Hiermee starten we vanaf half oktober in de kernen. Dit 
wordt verzorgd door een extern bedrijf. Op moeilijk 
bereikbare plaatsen wordt het blad met bladblazers de 
rijbaan opgeblazen, zodat het blad meegenomen kan 
worden door de bladzuiger. Kijk voor de routes per kern 
op www.leudal.nl/bladafval

Bladzuigen met bladzuigwagens 

 

Meldingsapp openbare ruimte
Doe eenvoudig een melding over de openbare 
ruimte via de meldingsapp 'mijngemeente' of 
via www.leudal.nl/openbare-ruimte-melding/ 

• De bladkorven zijn bedoeld voor blad van   
 gemeentebomen; 
• Géén eigen bladafval, géén snoeiafval, 
 plantenresten, plastic zakken of huisvuil;
• Bij misbruik worden de korven niet meer   
 geledigd of helemaal weggehaald;
• Er worden geen bladkorven bijgeplaatst of   
 verschoven; 
• Je kunt gratis blad aanbieden bij het 
 milieupark in Roggel (2 m3 per week).

Wat mag wel en wat niet?

WAT DOEN WE: 
Bladruimen

 

Het bladseizoen loopt van 
oktober tot en met december.

RD Maasland veegt in het 
bladseizoen zo veel mogelijk 
straten schoon waar gemeente-
bomen staan en die niet zijn 
ingedeeld voor de bladzuiger. 

Wist je dat

Als het bladseizoen ten einde 
loopt worden de gazons in de 
openbare ruimte van blad 
ontdaan. We ruimen eerst langs 
de wegen en bij de burgers op. 

Dit heeft voorrang in het kader 
van veiligheid en overlast.

Openbare ruimtes

De fietspaden in het bos 
worden geregeld schoongemaakt, 
zodat er geen onveilige situaties ontstaan. 
Het schoonmaken wordt gedaan door onze eigen 
medewerkers van de buitendienst. Maar soms 
wordt er een tractor met bladblazer ingehuurd. 
Deze blaast dan de fietspaden schoon. 

• Gevallen blad biedt bescherming aan planten;
• Gevallen blad beschermt tegen nachtvorst;
• Gevallen blad is een voedselbron voor vogels 
 en een beschermlaag voor insecten.

Bladkorven
Er staan in elke kern bladkorven 
op locaties waar veel gemeente-
bomen staan. Onze buitendienst 
ledigt deze regelmatig. 
Kijk voor de exact locaties 
op www.leudal.nl/bladafval

We doen ons best 
om overlast van bladafval 
zoveel mogelijk te beperken !!

Accepteer dat er deze periode 
blad- en vruchtval is, 

de herfst heeft zijn charme!


