
Plaatsen van bladkorven: 
 
Bladafval is een jaarlijks terugkerend probleem. Om het afvoeren van blad wat te vergemakkelijken, 
zal het serviceteam Buitenruimte op onderstaande locaties een bladkorf plaatsen in week 41/42  
 
Arkel 
 -Margrietstraat achter de appartementen ter hoogte van nummer 60 
 -Dreeslaan ter hoogte van nummers 53 en 73 
 -Pruimendreef ter hoogte van nummer 10 
 
Giessenburg  
 -Randlaan ter hoogte van nummer 1 en 9  
 -Bogerd ter hoogte van nummer 41 
 
Nieuw-Lekkerland: 

- t.o. Weidemolen 14 
- t.o. Wipmolen 58 (1 grote) 
- naast. Jaap de Jongstraat 42 
- kruising Planetenlaan/Standerdmolen 
- t.o. Venuslaan 6 
- t.o. Venuslaan 64 
- t.o. Venuslaan 77 
- t.o. Venuslaan 78 
- ter hoogte van Marslaan 113 
- ter hoogte van Marslaan 100 
- t.o. Klipperstraat 11 
- t.o. Middelweg 12 
- t.o. Jan van Nassauplein 6 
- op de parkeerplaats naast de woningbouwvereniging 
- hoek burg. Nieborgstraat en de Weth. De Jongstraat 
- ingang bij bruggetje hertenkamp 
- op de kruising van de Jan van Arkelstraat en de Claes de Jongestraat( 1 grote) 
- naast Purperreiger 32( 1 grote) 
- ter hoogte van Marslaan 63 
- ter hoogte van de dierenweide Schoonenburglaan 
- Dirk III straat 
- Ooievaar bij 3 t/m 7 
- v Vlietstraat-v/d Roovaartstraat 
- v Vlietstraat-Vonkstraat 
- Adriaan Heijnisstraat 
- Albrechtstraat 

 
Kinderdijk: 

- t.o de kantine van vv de Zwerver aan de Schansweg( 1 grote) 
- naast Beatrixweg 14 
- nabij de ingang van de speeltuin 
- Lekkade 1 

 
 
Streefkerk: 

- op de kruising van de Torenstraat en de Hoekstraat 
- aan de Reigersdreef 2 x 
- Molenakker 
- Zwanenvliet (1 grote) 
- Weidepad 
- Oude Wetering/Randweg 

 
  
Langerak: 

- aan de Menno van Coehoornsingel (brug) 



- aan de Menno van Coehoornsingel / van der Willighlaan 
- aan de Emmastraat / van Stolbergstraat 

 
Nieuwpoort: 

- achter het Arsenaal (speeltuin) 
- Waterschuur bij begraafplaats 
- Vlietstraat 11 
- Vuurkruidstraat 21 

 
Groot-Ammers: 

- Leeuwerikstraat/Marijkestraat 
- Willem Alexanderplein (naast vuilnisbak) 
- Fortuijnplein bij de Platanen 
- Merelplantsoen/Fuutlaan bij container opstelplaats 
- Valkenlaan/Julianastraat bij wijkcontainer 
- Sportlaan bij parkeerplaats tennis 
- Eiberplantsoen 

 
Oud-Alblas : 

- Kerkstraat/Schoolstraat 2x 
- Dorpsstraat 84 
- Kon. Wilhelminastraat  

 
Molenaarsgraaf: 

- Van Arkelstraat / Brederostraat 
 
Brandwijk: 

- Beatrixstraat bij Plataan 
 
Bleskensgraaf : 

- Zevenhovenstraat / Plantsoen 
- Peppelstraat / Meidoornstraat 
- Graafstroomstraat 17a 
- Hofwegen/Van Alveringenweg 

 
Wijngaarden : 

- Dorpstraat ter hoogte van kombord 
- Oude begraafplaats 
- Wijngaardsesteeg 

 
 
Mocht er in de andere kernen of wijken behoefte zijn aan een bladkorf dan kunt u dit op onderstaand 
telefoonnummer kenbaar maken. Wij zullen dan bekijken of wij aan dit verzoek kunnen voldoen. Mocht 
dat niet lukken dan wordt dit meegenomen naar het volgende seizoen in 2022 
 
 
 

In deze korven kunt u uw bladafval van de straat en overtollige bladeren uit uw 
eigen tuin deponeren. 
 
Ander (groen) afval b.v. takken mag niet in deze korven gegooid worden. 
 
Deze bladkorven worden 1x per week geleegd. Mocht de bladkorf tussentijds vol zijn dan kunt u dit 
melden bij het meldpunt openbare ruimte, telefoonnummer 088-7515000 
Half december, als het meeste blad gevallen is en opgeruimd, zullen de korven weer verwijderd 
worden.  
 
 


