
Ik ben een groot fan van 
herfstbladeren. Hoe meer, 
hoe liever, en ik koester ze 

tot en met het laatste blad.
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Najaars-
Gratis en in overvloed voor 

alle tuiniers: volgens 
Monty zou iedereen 

maximaal gebruik moeten 
maken van herfstbladeren.

Najaars-
Gratis en in overvloed voor 

cadeautje

Door de afname van 
bladgroen worden 

bladeren geel en ontstaan 
gloeiende herfstkleuren. 

De bladeren vallen van de bomen en liggen 
als onvervulde wensen verspreid over de 
grond. De oogst is voorbij, het jaar loopt 

ten einde en al die lange, lichte dagen liggen 
achter ons. Dit zijn donkere dagen, en ze wor-
den nog donkerder. 

Dat wil zeggen, tot op zekere hoogte. De 
meeste van deze gevoelens zijn voor mij heel 
herkenbaar. Ik heb een hekel aan onze no-
vember- en decembermaanden, en zou deze 
streek graag verlaten zodra de wintertijd ingaat, 
om half februari weer terug te keren. Maar ik 
ben een enorme fan van herfstbladeren. Hoe 
meer, hoe liever, en ik koester ze tot en met het 
laatste blad. 

Het najaar dankt zijn schoonheid natuurlijk 
voornamelijk aan bladeren. Toen ik in de VS was 
om een tv-serie op te nemen, vond ik het prach-
tig hoe Amerikanen het najaar ‘fall’ noemen. 
Het past perfect bij het seizoen van de vallende 
bladeren. De mate van kleurverandering in het 
najaar hangt af van het weer aan het einde van 
de zomer, want warme dagen en koude nachten 
stimuleren de productie van de stoffen die het 
rode pigment aanmaken. 

De meeste bladeren lijken in het najaar geel 
te kleuren, maar eigenlijk is dat gewoon hun ba-
siskleur, die dankzij de productie van bladgroen 
wordt afgedekt door groen pigment. Wanneer 
het bladgroen in het najaar vervaagt, komt het 
geel tevoorschijn. Bomen met gele zomerblade-
ren (zoals de populaire Robinia pseudoacacia) 
of gele vormen van normaal gesproken groene 
bomen (zoals de goudkleurige populier Populus 
× Canadensis ‘Aurea’) bevatten dan ook minder 
bladgroen en groeien altijd langzamer dan 
bomen met groene bladeren, want minder 
bladgroen betekent een kleinere suiker- en zet-
meelproductie. Maar de overgang van geel naar 
oranje of rood hangt van het weer af.

Als energievoorziening zetten alle planten 
zetmeel in suiker om, maar wanneer de nachten 
koud zijn, lukt het niet meer om de suiker van 
de bladeren naar de wortels te transporteren. 
En die ophoping van suiker in de bladeren geeft 
de rode kleur. Wanneer eind zomer, begin FO
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een bos besprenkelt. Ik houd ervan hoe het 
zachtjes tussen mijn vingers valt. Ik houd 
ervan hoe nuttig het is. Het is een ideaal 
ingrediënt voor potgrond, het is ideaal om 
bosplanten te mulchen en het kan elke 
grondsoort verbeteren. 

Maar bladaarde is absoluut geen bladervariant 
van compost, het is niet een soort najaars-
compost. Het ziet er ongeveer hetzelfde uit en 
je maakt er ook hopen van, maar daar houdt 
de vergelijking op. In tegenstelling tot goede 
compost, die je regelmatig moet keren ter 
stimulering van de bacteriën die het ruwe mate-
riaal in het eindproduct omzetten, is bladaarde 
het resultaat van bijna uitsluitend schimmel-
activiteiten. Voor dit zeer efficiënte proces is 
geen warmte of zuurstof nodig. De enige echt 
belangrijke factor om een herfstblad in bladaar-
de om te zetten, is vocht. Als de bladeren droog 
blijven, vergaan ze veel langzamer.

  Ik houd van bladaarde. 
Ik houd van de geur, als van 

spikkels voorjaarszon op 
bosgrond.  

In principe hoef je de bladeren van bladver-
liezende bomen alleen maar te verzamelen, 
nat te maken en weg te zetten. Dat is alles. Ze 
verteren vanzelf. 

Een van de grootste tuiniermysteries ligt in 
het feit dat nog nooit iemand heeft geprobeerd 
om bladaarde te gelde te maken. Er wordt 
beweerd dat de dood en belastingen de enige 
zekerheden in het leven zijn, maar volgens mij 
vormen herfstbladeren ook zo’n zekerheid. Er 
zijn tientallen verschillende potgrondmerken. 
Voor sommige merken worden op grote schaal 
kostbare veengebieden verwoest en andere 
hebben enorme machines nodig om het ma-
teriaal te keren en te verpakken. Terwijl in ons 
land biljoenen bladeren vallen, maar voor zover 
ik weet is er niemand die ze verzamelt, er blad-
aarde van maakt en aan tuiniers verkoopt.

Vocht voor vermolming 
Op Longmeadow komen de meeste bladeren 
van lindebomen en haagbeukheggen, aangevuld 
met een flinke portie hazelaar- en esdoorn-
bladeren. Nadat ik ze klein heb gemaakt, gaan 
ze in een grote bak van kippengaas en worden 
ze nat gehouden. Dat laatste is nauwelijks een 
probleem in dit natte deel van de wereld, maar 
in een droog jaar kan het betekenen dat we ze 

najaar de verschillen tussen de dag- en de 
nacht temperaturen groot zijn, worden de blad-
kleuren extremer. 

Grillige bladval
Bladeren vallen wanneer de cellen in de 
afscheidingslaag tussen de bladsteel en 
de tak kapot gaan. Over de ontstane wond 
vormt zich een kurkachtig litteken dat de 
boom tegen infectie beschermt. Sommige 
bomen vormen dit littekenweefsel niet, dus 
die laten hun dode bladeren niet vallen totdat 
de nieuwe bladeren in het voorjaar de oude 
van hun plek duwen. Daarom behouden jonge 
beuken en haagbeuken in de winter hun 
roestbruine bladeren. Populieren, berken en 
wilgen laten hun bladeren vroeg vallen, maar 
eiken kunnen ze tot in december houden. 
Hoewel ik altijd weer verbaasd ben over hoe 
willekeurig het moment van de bladval kan 
zijn. Zo kunnen ze na een strenge vorst, op 
een schijnbaar windstille dag, zomaar ineens 
naar beneden komen. 

Eenmaal gevallen, ongeacht hun kleur, 
kunnen de bladeren van bladverliezende 
bomen en struiken worden verwerkt tot 
bladaarde. Ik houd van bladaarde. Het ruikt 
naar de voorjaarszon die de bodem van FO
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De heerlijke aardse geur 
van herfstbladeren 
maakt het harken tot een 
waar genoegen.
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laag voor laag moeten natspuiten. Ik roer ze 
af en toe om, eigenlijk voornamelijk om droge 
stukken bloot te leggen, en binnen de kort-
ste keren hebben we perfecte bladaarde die 
volgend jaar oktober gebruiksklaar is. Dan legen 
we de bak van kippengaas in oude potgrondzak-
ken en is hij klaar voor een nieuwe lading. 

Een klusje voor een natte winterdag is het 
zeven van een deel van de bladaarde om aan 
potgrond toe te voegen. Het is saai werk, maar 
het resultaat maakt me blij: het perfecte, fijnkor-
relige, zwarte goud dat de ideale structuur voor 
groeiende wortels heeft en potgrond een be-
langrijke schimmelcomponent geeft. Maar het 
allerbelangrijkste is de structuur. Het is ook licht 
zuur, wat goed is voor rododendrons, camelia’s, 
trompetbekerplanten, bosbessen en andere hei-
deachtige planten. We gebruiken de ongezeefde 
bladaarde als mulch voor perken met bosgrond, 
zoals in de Spring Garden en de boomgaard. 

Je kunt herfstbladeren ook gebruiken zonder 
ze te laten vergaan tot bladaarde. En dat is 
zeker handig als je een volkstuin hebt. Verspreid 
gewoon een 15 cm dikke laag bladeren over de 
grond. Gebruik dan een spitfrees (die je voor 
een dag kunt huren) om ze door de toplaagaar-
de te werken. In tegenstelling tot groen materi-
aal gebruiken herfstbladeren bij het rottingspro-
ces weinig stikstof, dus ze beroven de bodem 
niet van waardevolle voedingsstoffen. Deze 
methode maakt zelfs de armste toplaagaarde 
zeer bruikbaar.

�  Mijn bezem is zo’n ouderwetse takkenbezem 
met berkentwijgen, perfect om bladeren te 
verzamelen. Voordat ik ze maai, hark ik ze in 
lange rijen. 

�  Als de grond droog genoeg is, dan is het een 
goed idee om ze te maaien, want klein 
gemaakte bladeren vergaan sneller. Ik maai 
bijna al onze bladeren. Nadat ik ze heb 
verzameld, gooi ik kruiwagens vol op een 
lang stenen pad in de tuin. Ik zet de maaier 
op de hoge stand en ‘maai’ dan het pad, 

waarbij de bladeren worden fi jngehakt 
en opgevangen. 

�  Als je niet de ruimte hebt voor een perma-
nente opslag van kippengaas, dan kun je de 
fi jngemaakte bladeren in een plastic zak 
doen. Vouw de bovenkant van de zak om, 
maar bind hem niet dicht. Zorg ervoor dat de 
bladeren goed nat zijn en prik een paar gaten 
in de zak om overtollig water af te voeren. Je 
kunt de zak achter een schuur of in een hoek 
zetten, en de bladeren zullen prima vergaan. 

Zo maakt Monty bladaarde

Gezeefde bladaarde is 
de ideale toevoeging 

aan potgrond. 

Maak de bladeren fi jn 
met een grasmaaier 
voordat je ze opslaat. 

Een van de grootste 
tuiniermysteries is dat 

nog niemand heeft gepro-
beerd om bladaarde te 

gelde te maken. 

Bladaarde maken is erg simpel. Ik gebruik een bezem, grashark en grasmaaier. 
Een maaier met opvangzak vergemakkelijkt het verzamelproces. 
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