
      

Bomenwandelroute 
Schothorst 

Duur: 20 minuten        Afstand: 1.5 kilometer 

Deze route zal je laten zien wat 
een diversiteit er aan bomen hier 
in de directe omgeving is. Ruim 45 
bomen worden hier benoemd. 

 

Start van de route 

Bij de Jumbo aan de westzijde van 
winkelcentrum Schothorst 

 
Je staat met je rug naar de Jumbo en je gaat 
dan linksaf. Loop rechtdoor richting het pad. 
Rechts langs het pad staan Noorse esdoorns 
- met het handvormige blad en de bekende 
neusjeszaden -   

Loop verder rechtdoor langs het water 
(Klaartje Donzepad) tot de brug. Langs het 
pad staan  zomereiken - met de gegroefde 
bast en de bekende eikels -  

Midden voor de school staat een es - heeft 
veervormige samengestelde bladeren - en 
twee oude knotwilgen - met langwerpige 
elipsvormige bladeren - 

 

Berk 

Vervolg het voetpad en ga links, de brug 
over. Daar zie je nog een es en een zwarte 
berk  - met de donkere schors en kleine 
bladeren - 

Op de hoek van het Avalonpad met het 
Ogierspad staat een fraaie berk - met de 
witte schors - 

 

Gewone Els 

 

 



vervolg route 

Ga rechtsaf op het Avalonpad, rechts staan 
weer meerdere grote essen - je ziet veel 
vleugeltjes ervan op de grond - en de gewone 
els - met ronde bladeren en katjes - en een 
fijnbladderige els - met diep ingesneden 
bladeren - 

 

Amerikaanse populier 

Verderop langs het water zie je een zwarte 
berk, een knotwilg en een getopte 
Amerikaanse populier - eivomig blad met 
licht groene onderzijde - en een wilg - met 
langwerpige elipsvormige bladeren - 

 

Amberboom 

Vervolg het Avalonpad. Bij de volgende brug 
staat een groepje met amberbomen - mooie 
rode oranje herfstkleur - Aan de andere kant 
van het water zie je twee treurwilgen - met 
gele takken en afhangende takken – 

Voorbij het Koning Arthurpad: staat een 
moeraseik en aan de overzijde van de sloot 
een zwarte den - lange donkergroene naalden 
- en enkele schijn cypressen in een tuin. 

Loop tot het Lancelotpad, rechts zie je een 
els en een hele kleine tamme kastanje - 
lange gekartelde bladen en stekelige bolster 
met eetbare zaden - 

 

Apenpuzzelboom 

Op de hoek Lancelotpad en Avalonpad staat 
een fraaie apenpuzzelboom, uit Chili - met 
scherpe schubben en wintergroen - Sla daar 
links af het Lancelotpad in. 

Voor een woning rechts staat een 
paddenstoelvormige prieel-iep en daar 
vlakbij een goudenregen - geelbloeiende 
boom in mei - Vervolg het Lancelotpad. 

 

Prieel-iep 

Vlak voor je de parkeerplaats bereikt staat er 
rechts een goudiep - scheve bladvoet met 
gelige bladen - en links op de hoek met de 
Merlijnstraat staat een krentenboom – met 
witte bloemen in april en een fraaie herfst 
kleur – 

Steek nu de straat over en volg het 
Lancelotpad. Links zie je een sierappel - met 
gele vruchten (buttercup) – 

Links staat ook een grote hulst - met groene 
gestekelde bladeren en vaak met rode bessen 
in de winter – 

Vervolg het Lancelotpad. Bij de flats (de 
parkeerplaats) staan moeraseiken - gladde 
schors en ingesneden bladeren - 

 

 



vervolg route 

Op de hoek bij de Vivianestraat vind je rechts 
het Inloophuis Schothorst. Hier kunt je 
terecht voor een praatje én je kan er een 
kopje koffie of thee krijgen.  

Aan de overzijde van de Vivianestraat op de 
hoek links met Lancelotpad staat in een tuin 
een veldiep - scheve stam met sterk 
gegroefde schors – 

 

Veldiep 

Steek de Vivianestraat over en vervolg het 
Lancelotpad. Rechts staat midden in de tuin 
een Japanse kers en zuilvormige jeneverbes 
- met scherpe naalden -. Er staat ook een 
zuilvormige Ierse taxus. 

Net voor de Paladijnenweg staat een 
vliegden - met naalden, in groepjes van twee 
bij elkaar - en tegenover de flats aan de 
rechterzijde haagbeuken - met gladde schors 
en eivormig gekartelde bladen - 

 

Vliegden 

Sla linksaf de Paladijnenweg in. 

Rechts van de weg in het gazon bij de flat 
staan Japanse kersen - in april bloeien deze 
bomen met roze bloemen - 

Ga bij het Graalpad linksaf. 

Rechts zie je een rijtje meelbessen - een 
lijsterbes soort - en verderop links zie je ook 
een lijsterbes (met klimop er in). 

Verderop langs het pad staat een 
Himalayaberk - met sterk opvallende witte 
schors – 

 

Himalayaberk 

Ga rechts de Vivianestraat in en dan zie je 
rechts bij de garageboxen op het 
parkeerterrein meidoorns - met witte of rode 
bloesem in mei en gedoornde takken - 

Ga vervolgens rechtdoor en steek daar het 
Koning Arthurpad over. 

Bij het speelveld/grasveld staat rechts een rij 
grote zilveresdoorns - witte onderzijde blad, 
hoge boom - en een zwarte berk - donkere 
schors -  

Op het speelveld staan enkele zomereiken 
en er staan enkele lindes langs de rand van 
dit speelveld. 

Na het speelveld rechtdoor oversteken, het 
Koning Karelpad, en ga dan schuin rechtuit 
het pad in. Rechts zie je Chinese meidoorn - 
draagt grote oranje bessen en flinke stekels - 



vervolg route 

Op de hoek naast garagebox staat een 
Hollandse iep - scheve bladvoet, hoge boom - 

 

Chinese meidoorn 

Ga dan links het Ros Beiaardpad op. Links 
voor het Ganeloenhof zie je een kleinbladige 
treuriep - klein boompje met hangende takken 

Ga rechts het Ganeloenhof in. Er staat een 
valse Christusdoorn - je ziet het aan de lange 
donkerrode doornen - 

 

Valse Christusdoorn 

Aan het eind ga je links. Loop door en ga 
rechtuit het Ogierpad in. Aan de rechterkant 
staan sier appels - met kleine gele bessen - en 
links een jeneverbes boompje. 

 

Sier appel 

Aan het eind ga je rechtuit de brug over en 
dan weer rechts. Je bent nu weer terug bij 
het beginpunt. 

 
Einde route 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Groene Raad Schothorst is een raad van en 

voor bewoners uit Schothorst. Schothorsters die 

groen in de buurt ontzettend belangrijk vinden en 

die als missie hebben iedereen te inspireren om 

in hun eigen omgeving meer met groen te doen. 

 

Je kunt bijvoorbeeld met de inrichting van je 

tuin rekening houden met insecten, en misschien 

wat planten uitzetten die normaal als onkruid  

worden bestempeld – hoewel er natuurlijk ook 

planten zijn die je beslist niet in de tuin wilt! Of 

samen met buren een stuk openbaar groen gaan 

beheren. 

 

meer informatie vind je op onze webpagina 

www.inschothorst.nl/groene-raad 

https://inschothorst.nl/planten-die-insecten-trekken/
https://inschothorst.nl/onkruid-en-zo/
https://inschothorst.nl/stappenplan-zelfbeheer/
https://inschothorst.nl/stappenplan-zelfbeheer/

