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Onderwerp 

 
Schriftelijke vragen van het lid Timman inzake bladblazers in Amsterdam  
 
Aan het college van burgemeester en wethouders  
 

Toelichting door vragenstelster: 
 
Wanneer in de herfst de bladeren van de bomen vallen worden op veel plekken de bladeren 
opgeruimd met behulp van bladblazers. Hier zitten echter een aantal belangrijke nadelen 
aan. 
 
Ten eerste blijkt dat bladblazers ontzettend veel CO2 uitstoten. Zo blijkt uit Duits onderzoek 
dat de uitstoot van een uur bladblazen gelijk staat aan de CO2-uitstoot van een ritje met de 
auto van Amsterdam naar Sarajevo (1700 kilometer).1 Het gebruik van bladblazers staat 
haaks op de duurzame doelstellingen die Amsterdam zich heeft gesteld. Ten tweede zitten 
er veel insecten en andere dieren verscholen in het bladerdek. Met het loslaten van de 
bladeren verplaatst de biodiversiteit zich dus als het ware van in de bomen naar op de 
grond. Het wegblazen van deze bladeren gaat ten koste van de biodiversiteit. Ten derde 
genereert de bladblazer een forse hoeveelheid geluid die door veel Amsterdammers als 
hinderlijk ervaren wordt.  
 
Amsterdam is bezig met een forse verduurzamingsslag en wil zich daarnaast als groene, 
diervriendelijke stad profileren. Daarom is de fractie van D66 van mening dat er, met oog op 
deze groene ambities, kritisch gekeken moet worden naar het gebruik van bladblazers.  
 
Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van D66, op grond van 
artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende 
schriftelijke vragen: 
 
1. Wat is het gemeentelijk beleid op bladblazen? Hoe wordt bepaald waar, wanneer en hoe 

vaak er geblazen wordt? Zijn er naast verkeersveiligheid nog andere redenen om 
bladeren te verwijderen met behulp van bladblazers? 
 

2. Hoeveel bladblazers zijn er gemiddeld per dag aan het blazen in de gemeente 
Amsterdam en hoe lang zijn zij hiermee in de herfstmaanden bezig per keer? 
 

3. Heeft de gemeente zicht op hoeveel CO2 er vrijkomt met het gebruik van bladblazers 
door de gemeente, of in opdracht van de gemeente? Komen er ook andere schadelijke 
stoffen vrij bij het bladblazen?  
 

4. Heeft de gemeente zicht op de impact van bladblazers op de biodiversiteit in de stad? 
 

5. Welk type bladblazers wordt er door de gemeente of in opdracht van de gemeente 
gebruikt? Wordt hierbij tevens rekening gehouden met volume dat de bladblazer 
produceert? Welk aandeel van de gemeentelijke bladblazers is elektrisch en binnen 
welke termijn is het stadsbestuur voornemens volledig naar elektrisch over te gaan?  
 

6. Heeft het college onderzocht of er duurzamere alternatieven zijn voor het gebruik van 
(benzine) bladblazers? Zo ja, welke zijn dat? 

                                                   
1 https://eenvandaag.avrotros.nl/item/pvdd-kamerlid-frank-wassenberg-verklaart-de-oorlog-aan-lawaaierige-
en-ongezonde-bladblazers/ 
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Het lid van de gemeenteraad, 

 
D. Timman 


