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Bladkorven voor bladval bomen komen terug 
 

De gemeenteraad heeft woensdag 2 november besloten dat de bladkorven weer 

terugkomen. Na een jaar zonder bladkorven vroegen veel bewoners om deze 

weer  terug in te voeren.  Het plaatsen van de bladkorven start vrijdag 4 

november. De komende dagen komen in alle wijken en dorpen van Weert 

bladkorven te staan.  

 

De bladkorven blijven staan tot februari 2017. De korven worden wekelijks leeggemaakt. 

Daarnaast is het nog steeds mogelijk om bladafval gratis naar de milieustraat  te brengen. 

 

Gebruik bladkorven 

De gemeente Weert plaatst bladkorven op centrale plekken waar ze voorgaande jaren ook 

stonden. Dat betekent dat er niet in elke straat een bladkorf staat. De bladkorven zijn 

alleen bedoeld voor het verzamelen van de bladeren die in de herfst van de bomen vallen. 

Door de bladeren hierin te verzamelen houden we samen de omgeving schoon. Op alle 

bladkorven hangt een bord met de tekst  ‘alleen voor bladafval’. Doe geen ander 

(tuin)afval in de bladkorven. Dit levert namelijk problemen op bij het opruimen van de 

bladkorven. Ander afval hoort thuis in de afvalbakken of brengt u naar de milieustraat. 

Wanneer er toch ander afval in een korf wordt gedaan, verwijdert de gemeente de korf en 

wordt die niet meer teruggeplaatst. 

 

Bladafval naar de milieustraat 

Wilt u naast bladafval ook meteen ander afval brengen, zoals snoeiafval, takken, hout, 

plastic, puin? Dan maakt u gebruik van de Weerterlandpas om toegang te krijgen. Op de 

milieustraat kunt u het afval gescheiden weggooien, waaronder ook het bladafval. 

 

Informatie 

De milieustraat vindt u op de Graafschap Hornelaan 207-209 in Weert. Kijk voor de 

actuele openingstijden en wat u naar de milieustraat kunt brengen op 

www.weert.nl/milieustraat. Een overzicht met de locaties van de bladkorven staat op 

www.weert.nl/bladkorven. 
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