
Natuur in de Schellerdriehoek 
 
Bij zigzag bank en pomp 
 
Zoete kers (prunus avium) 
De zoete kers (Prunus avium, synoniem: Cerasus avium) is een plant uit de rozenfamilie 
(Rosaceae). Het is een tot 20 meter hoge boom die van nature in België en Nederland 
voorkomt.  
Deze boom is vooral bekend om zijn vruchten; de kersen. De bloeimaanden zijn april en mei. 
Van de kersen kan men jam, siroop en hoestmiddeltjes maken. Van fijngestampte kersen 
worden likeuren gedistilleerd. De kersen zijn zeer in trek bij spreeuwen. 

    
 
Bij emmertjes en glijbaan 
 
Veldesdoorn (acer campestre) 
De Acer campestre wordt graag gebruikt in heggen en singels. Het is een aardige kleine boom 
die zich uitstekend laat snoeien. 
De bloemen zijn vrij klein, onopvallend en groengeel van kleur. De vrucht is een samara, 
waarbij de vleugeltjes in elkaars verlengde liggen. Hierdoor zijn ze gemakkelijk te 
onderscheiden van die van de gewone esdoorn en de Noorse esdoorn. 
De bloemen zijn een goede bron van nectar en pollen, en worden druk bezocht door bijen en 
andere insecten De vruchten worden gegeten door onder andere appelvink en groenling. 

      
 
  



Bij de schommel 
 
Leilinde (Tilia cordata) 
De meest bekende leiboom is de leilinde. (Tilia) Deze komt van oorsprong voor bij de 
boerderijen z’n 100-200 jaar geleden. Deze gebruikte men tegen vliegen, muggen etc in huis. 
Dit werkt doordat bepaalde soorten leilinde erg gevoelig zijn voor luis. Luizen scheiden een 
kleverige vloeistof op het blad van de leilinde af waar de vliegjes in blijven zitten. Ook 
werden leilinden als natuurlijk zonnescherm gebruikt. Zodat het koeler bleef in huis. 
Een linde bloeit in juni met kleine, geelachtige bloemen in tuilen. De meeldraden staan ver 
boven de stamper en bepalen daarmee het silhouet van de bloem. De bloemen worden druk 
bezocht door bijen, die voor bevruchting zorgen. Lindebloesemhoning is bijzonder vanwege 
de typerende smaak en het branderige gevoel op de tong. Al tijdens de bloei zijn de 
lichtgroene vleugels boven de bloemen zichtbaar. Deze vleugels zorgen er uiteindelijk voor 
dat zaden vanaf september door herfstwinden worden afgerukt en naar verre bestemmingen 
zeilen. 

   
 
 
Gele kornoelje (cornus mas) 
De gele kornoelje wordt meestal als vruchtboom aangeplant, hoewel de gele bloemen ook 
sierwaarde hebben.  
Na twee of drie jaar treedt de eerste bloei op en kunnen ook de eerste vruchten verwacht 
worden. De vruchten zijn eetbaar. De plant wordt daarom ook wel eetbare kornoelje 
genoemd.	Ze zijn	een beetje wrang van smaak. Je kunt ze beter een weekje laten narijpen 
waardoor ze zachter en zoeter worden. Ze zijn dan ook prima te gebruiken om jam van te 
maken. Gebruik dan een recept zoals voor aardbeienjam, maar zeef de vruchtenmassa omdat 
anders de pitjes ook in de jam belanden. 
Deze struik is een ‘naaktbloeier’, dat wil zeggen dat de bloemen bloeien zonder dat er 
bladeren aan de struik zitten. 

       
 
  



Liguster (Ligustrum vulgare) 
Deze plant is een belangrijke voedselbron voor veel dieren, zoals een aantal rupsen van 
nachtvlinders (bijvoorbeeld de ligusterpijlstaart). De geurende bloesems trekken insecten aan, 
zoals honingbijen en vlinders. Ook wordt deze struik veel gebruikt voor het maken van 
heggen. De struik heeft in de vruchttijd zwarte besjes. 
De liguster was al bij de Romeinen bekend als makkelijk snoeibare plant. Er werden groene 
beelden van gemaakt ter vervanging van de onbetaalbare beelden uit Griekenland. 
Na de tweede wereldoorlog werden liguster hagen gebruikt als tuinafscheiding bij 
nieuwbouwhuizen. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
Bij de speelbulten 
 
Inlandse zwarte populieren (populus nigra) 
Vroeger stonden deze bomen langs de IJssel. 
De zwarte populier is  tweehuizig (er zijn aparte mannelijke en vrouwelijke bomen) en bloeit 
in Nederland in maart-april. De bloeiwijze is een 10 cm lang, hangend katje dat meestal voor 
het uitlopen van het blad verschijnt. Voor het pluis van de vrouwelijke katjes kunnen mensen 
allergisch zijn. Daarom bestaan de meeste rassen allen uit mannelijke bomen. 

     
 
Wilg (salix) 
Wilgen zijn bladverliezende bomen of struiken. De bloeiwijze van de wilg heeft de vorm van 
een katje en groeit uit de zijknoppen van een eenjarige twijg. De wilgenkatjes zitten of staan, 
dit in tegenstelling tot de hangende katjes bij populieren. 

    
  



Knotpopulieren 
Voor een goede groei, heeft een populier veel licht nodig. 
Vroeger werden knotbomen o.a. geplant om aan gebruikshout te komen, zoals 
gereedschapsstelen, hekwerken, stookhout en oeverbeschoeiingen. Tegenwoordig heeft 
gebruikshout plaats gemaakt voor goedkopere alternatieven. 
Door de takken regelmatig op dezelfde plaats af te zagen, ontstaat wondweefsel dat 
uiteindelijk een indrukwekkende knoest vormt. 
Populieren hout wordt nu nog gebruikt voor klompen, lucifers, kisten en papier. 
 
 
Bij de hutjes 
 
Wilde peer (pyrus pyraster) 
De wilde peer is een plant uit de rozenfamilie. Hij bloeit van april tot mei. Anders dan bij de 
gecultiveerde vorm hebben de takken doorns. 

          
 
 
Tweestijlige meidoorn (crataegus laevigata) 
Dit is een plant uit de rozenfamilie. Hij bloeit begin mei met mooie witte bloemen. Rond de 
herfst komen er rode rozenbottels aan de plant. Deze worden door vogels gegeten. Hierdoor 
worden de zaden verspreid. 

         
 
  



Bij de zitstam 
 
Wilde appel (malus sylvestris) 
Dit is een plant uit de rozenfamilie. Wilde appels zijn vanwege hun hoge pectinegehalte 
uitstekend geschikt om er appelgelei van te maken. In Engeland staat die bekend als apple 
jelly en is geliefd als een vitamine- en mineraalrijke toevoeging aan (winterse) vleesgerechten. 
De kleine appels zijn ook geschikt voor de bereiding van verjus, een zuur sap dat min of meer 
lijkt op appelazijn. In Frankrijk stookt men van de vruchten de sterke drank Calvados. 
 

      
 
 
Kweepeer 
De kweepeer is een plant uit de rozenfamilie en is nauw verwant aan de appel, peer en de 
lijsterbes. De kweepeer bloeit van mei-juni. In vergelijking tot de appel en peer is dit laat. 
Kweeperen zijn rauw vrijwel niet te eten door het harde en zure vruchtvlees. Kweeperen 
bevatten veel pectine 10-14% suiker. Kweeperen worden verwerkt tot jam, compote, wijn, 
likeur en thee. 

      
 
 
Pruim 
Er bestaan erg veel verschillende rassen. We kennen donker blauwe en gele pruimen. 
De bestuiving gebeurt door bijen. De bloei vindt plaats tussen half en eind april. Rijptijd is 
juli-augustus. Van pruimen wordt jam gemaakt of worden uit de hand gegeten. 

       
 
 
  



Kersenboom 
De kers is een kleine, bolvormige vrucht, die meestal een pit bevat. De bloei is in april-mei. 
De kersen kunnen in juni-juli geplukt worden. Je kunt er jam van maken, maar ook uit de 
hand eten. 

        
 
Mispel 
De mispel (Mespilus germanica) is een plant uit de rozenfamilie (Rosaceae) en is dus familie 
van de appel en peer. De mispel vormt een kleine boom, die ongeveer 4,5 m hoog kan 
worden. Ze bloeit in West-Europa in mei en juni met circa 4 cm grote, crèmewitte bloemen. 
De mispel is afkomstig uit de omgeving van de Kaspische zee (noord Iran) en door de 
romeinen verder verspreid over Europa. 
De mispel is door de Romeinen verder verspreid. Het was een zeer belangrijke vrucht tijdens 
het Romeinse Keizerrijk en Middeleeuwen nog voor de introductie van andere fruitsoorten in 
West-Europa. Ze werd in de Middeleeuwen vooral in Frankrijk en Duitsland aangeplant en in 
de Nederlanden in kloostertuinen. 
De mispel zit vol vitamine C en is goed voor de maag en voor de spijsvertering. 
Aanbevolen wordt om ze in oktober of november na een nachtvorst te plukken en ze met de 
bovenkant naar onderen twee tot drie weken te bewaren op een koele plaats. De vrucht wordt 
'beurs' en de smaak wordt weeïg  zoet. 

          
 
Aan Zwarteweg kant 
 
Zwarte moerbij 
De zwarte moerbei (Morus nigra) is een plant uit de moerbeifamilie (Moraceae) die van 
nature voorkomt in Midden- en West-Azië,  maar alom gekweekt wordt in Zuid-Europa. 
De vruchten van de zwarte moerbei zijn bolvormige steenvruchten die een beetje op een 
framboos lijken. In het begin zijn ze groen van kleur, maar later worden ze oranjerood en 
tenslotte heel donkerrood. De vruchten zijn eetbaar en hebben een zoete smaak. 

       
 



Oude Deventerstraatweg kant 
 
Amandelboom 
De amandelboom (Prunus dulcis) komt van de rozenfamilie en is een kleine loofboom met 
als vrucht de amandel. 
De boom bloeit uitbundig in het vroege voorjaar, wanneer de boom nog geen bladeren heeft 
gevormd. De bloem is wit tot lichtroze. De bloem bevat een grote hoeveelheid nectar. Veel 
insecten, met name bijen, worden hierdoor aangetrokken en zorgen voor de bestuiving. 
De amandelboom vormt steenvruchten, waarin een amandel zich ontwikkelt. 7–8 maanden na 
de bloei, zijn de amandelen rijp. Zodra de amandel rijp is, barst de steenvrucht open. 

     


