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1 INLEIDING
In het volgende plan worden suggesties en aanbeveling ge-
daan voor het bomenbestand op Golfclub Driene. Het betreft 
de bosranden langs de fairways die van belang zijn voor de 
kwaliteit van de beleving van het golfspel. Het aanpalende bos 
wordt al jaren op meer bosbouwkundige wijze beheerd. 

In 2016 en 2017 is het plan opgevat om middels een 3D-scan 
het gehele boombestand in beeld te brengen. De locaties van 
bomen zijn dan bekend en kan een strategie worden ontwik-
keld gericht verjonging en veandering in een heldere planvor-
ming te vertalen. De bijvangst van deze scan is een exacte plat-
tegrond van de baaninrichting. Deze was tot nu niet aanwezig.

Omdat bestaande bomen nu beter in het baanbeeld te kun-
nen plaatsen kan worden gekozen voor al dan niet behoud op 
korte en langere termijn en tot vevanging over te gaan.

Het voorliggende plan voorziet ook in een benoeming van ge-
bieden die een specifieke aanpak vragen wat betreft de sitautie 
van flora en fauna. Op basis van een inventarisatie van de aan-
getroffen flora en fauna kan een gedragscode voor specifieke 
gebieden en plekken worden ontwikkeld. Dit is per 1 januari 
2017 van belang in het kader van de wet natuurbescherming.
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2 LANDSCHAPSANALYSE

2.1 Landschapstypologie

Het landschap was agrarisch cultuurlandschap van het type 
Oude Hoevenlandschap. Dit landschapstype heeft wellicht vier 
tot vijfhonderd jaar bestaan en is in de loop van de negentiende 
eeuw tot op de dag van vandaag in een geleidelijke transformatie 
gekomen. 

Hiernaast wordt de situatie van de topografie rond 1899 van dit 
landschap weergegeven. Aan de noordzijde van de beek beston-
den akkertjes en weilandjes. Aan de zuidzijde was er meer heide-
veld waarbij de es op de plek van Hole 2 opvalt

Topografie eind 19e eeuw

Topografie rond 1936 
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2.2 Geomorfologie en bodem

De geomorfologie van de bodem bevestigd dit beeld. 
 
2.3 Transformaties

Op het terrein van Driene zijn er kennelijk weinig tot geen ont-
ginningsactiviteiten geweest en is het traditionele landschap 
min of meer geleidelijk in een golflandschap getransformeerd. 
Er zijn dus nog een groet aantal elementen uit die tijd in het 
gebied herkenbaar.
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 Het huidige golflandschap wordt bepaald door het relief maar 
ook door de natte of juist droge aspecten van het landschap. 
Dit is echter niet sterk meer zichtbaar. 

3 GOLFLANDSCHAP

Het ontwerp van de baan is binnen de toenmalige landschaps-
structuur ontworpen. Op de tekening hieronder is die oude 
situatie weergegeven. Het relief is handig gebruikt en ook 
aanwezige bomen zijn wellicht een prettige bijkomstigheid 
geweest. Zeker zijn er een aantal bomen ook ten behoeve van 
het ontwerp geplant. De beuk op 1 links is daarvan wellicht een 
voorbeeld. De knoteik op 4 heeft vroeger aan de rand van de 
es gestaan. Ook staat er nog een in de bosrand. Op 1 links vin-
den we ook nog knoteiken terug, ook hier aan de rand van een 
voormalig esje. Het clubhuis is, bij de pijl, op een es gebouwd.

Een belangrijk element is uiteraard de beek die vermoedelijk 
wel is aanpast. De esdoorns tussen 7 en 8 zijn zeker als onder-
deel van het ontwerp geplant.
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4.4 Inventarisatie

In 2016 en 17 is een inventarisatie gestart met als basis een 
3D-scan. Uit deze scan is een plattegrond gedestileerd die alle 
relevante elementen op schaal en maat digitaal heeft vastge-
legd. In de baan zijn solitairs, groepen en gebieden benoemd 
die herkenbaar zijn als groene elementen die samen het baan-
beeld bepalen. De ruimtelijke kwaliteit is beoordeeld en is 
gekeken naar vitaliteit en toekomstverwachting. Er zijn, soms 
harde, keuzes gemaakt.  

4.5 Doelstelling

Het doel is om op kortere maar zeker ook langere termijn een 
vitaal bomenbestand te krijgen en een boeiend baanbeeld te 
houden en te ontwikkelen.

4 BELEVING BOS EN BOMEN

4.1 Ontwerp

Het bos- en bomenbestand op Golfclub Driene is een gelei-
delijk ontstaan beeld dat nog elementen kent van het vroegere 
ontwerp. Helaas is niet exact vast te stellen welke bomen zijn 
aangeplant en welke spontaan zijn opgekomen en nu onder-
deel van het baanbeeld zijn. De laatste decennia zijn er op 
diverse plekken nieuwe bomen geplant. 

4.2 Samenstelling

In de soortenkeuze kan onderscheid worden gemaakt tussen 
inheemse soorten en min of meer exotische soorten. Hiernaast 
is een overzicht van deze tweedeling benoemd. Er zijn een 
aantal niet-inheems soorten die het bos- en baanbeeld sterk 
bepalen. Het gaat dan om de amerikaanse eik en de ameri-
kaanse vogelkers. Beide zijn sterk invasief. 

4.3 Baanbeeld, categorisering

In het baanbeeld zijn een aantal karakteristieke bomen en 
samenstellingen van bomen te benoemen. Iedereen kent bij-
voorbeeld ‘de twee eiken op 7’, ‘de linde op negen’. Dat zijn de 
beeldbepalende bomen. In de bosranden, die het baanbeeld 
inkaderen, is het minder duidelijk. In veel gevallen staan soor-
ten door elkaar of er zijn groepen te onderscheiden. Op hole 1 
is er aan de linkerzijde een grote groep grove den. Op hole 7 is 
er voor de green rechts een berkenopstand.

De volgende baanelementen kunnen worden onderscheiden
- Solitaire bomen inheems bv de (nieuwe) berk op 1 links.
- Solitaire bomen niet inheems, bv de tulpenboom op 9.
- Boomgroepen, bv de italiaanse populieren tussen 7 en 8.
- Solitaire bomen in de bosrand
- Boomgroepen in de bosrand
- Bos

INHEEMS
Eik             Quercus robur
Beuk            Fagus sylvatica
Rode beuk        Fagus sylvatica ‘Atro-
punicea’(?)
Grove den        Pinus sylvestris
Berk            Betula pendula
Els            Alnus glutinosa
Zoete kers        Prunus avium
Es             Fraxinus excelsior
Italiaanse populier   Populus nigra ‘Italica’
Haagbeuk        Carpinus betulus
Veldesdoorn      Acer campestre
Koningslinde      Tilia europaea
Populieren        Determinering in 
ontwikkeling
nog aanvullen

INHEEMSE ONDERGROEI

Hazelaar         Corylus avellana
Lijsterbes        Sorbus aucuparia
Vogelkers        Prunus padus

NIET INHEEMS
Amerikaanse eik    Quercus rubra
Tulpenboom      Liriodendron tulipife-
rum
Moeraseik        Quercus palustris
Scharlakeneik      Quercus coccinea
Esdoorn         Acer platanoïdes 
Esdoorn         Acer sacharinum of 
sacharum
Moerascypres     Taxodium distichum
Okkernoot       Juglans nigra
Atlasceder        Cedrus atlantica 
(Glauca?)
Picea           Picea abies (?)
Douglas         Pseudotsuga men-
ziesii (‘Douglasii’)
nog aanvullen

NIET INHEEMSE ONDERGROEI

Amerikaanse vogelkers Prunus serotina
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5 LANDSCHAPPEN, TYPOLOGIE EN VISIE

In het huidige ontwerp worden de volgende gebieden onder-
scheiden;

1.  De laan
2. De beek en oeverbeplantingen 
3. Het  bos
4. De grote essen
5. De kleine essen
6. De dennen
7. Het moeras
8. De maten
9. Erfbos

Binnen deze gebieden zijn nog weer deelgebieden te benoemen 
die dan ook samenhangen met het beeld in de baan. 

5.1 De laan

De laan is een bijzonder element op Driene. De grote laan van 
clubhuis naar de Enschedestraat is in 2016 vervangen. Het ge-
deelte langs de parkeerplaats is aan vervanging toe. Een belang-
rijk punt in de laanstructuur zijn de twee beuken die het pad naar 
de parkeerplaats markeren. 

Visie

De laan dient zo veel mogelijk een dragend element in het ge-
heel te blijven.

5.2 De beek en oeverbeplantingen

De beek is een element dat op enkele plekken steeds een on-
derdeel van het baanbeeld en het spel uit maakt. Op de kaart 
hiernaast zijn een aantal landschappen beschreven die langs de 
beek aan de orde zijn. Op dit moment is de beek landschappelijk 
gezien wellicht te weinig in het baanconcept aan de orde. Het 
lijkt er op dat het bos bestaand uit zwaar geboomte de beek als 
het ware verdrukt.

Visie

Meer aandacht voor de beek door de sfeer van oevers en natte 
bossen te versterken.
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3 Het bos

8 De maten
9 Erfbos
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5.3 Het  bos.

Er zijn twee gebieden die zeker als bos gezien kunnen worden. 
Dit zijn van oudsher al bosgebiedjes geweest. In het gebied 
‘De dennen’ (4.5.6)is ook sprake van bos alleen is de oor-
sprong anders. De twee gebieden hebben, meer als elders, 
een specifieke bosbeleving. Het noordelijke gebied is een 
mengelmoesje van veel soorten. Wat betreft het baanbeeld 
kan worden vermeld dat de amerikaanse eik de overhand 
heeft, ook in de bezettingsgraad in het bos. Het zuidelijk deel 
wordt door beuk en amerikaans eik gedomineerd. De beuken 
zijn van mindere kwaliteit en staan soms in te dicht verband. 
De amerikaans eik aan de zuidkant heeft een merkwaardige 
ondergroei van jonge beuk.

Visie

Het verminderen van het aandeel amerikaanse eik en het beu-
kenbestand verjongen.

5.4 De grote essen. 

Dit gebied is een vanouds open gebied dat grootschaliger en 
glooiender is. Dat is in het baanbeeld ook goed te zien. Aan 
de zuidzijde is er begeleiding van de beek. Dit wordt op enkele 
punten mooi in beeld gebracht terwijl op andere locaties het 
bos sterk in beel komt. Het twijfelt tussen een beekbegeleiding 
en bos.

Aan de noordzijde is aansluitend het erfbos benoemd. De 
voorliggende bosrand aan de noordzijde van hole 7 is een 
opvolging van veel verschillende soorten waarbij het van beuk 
verloopt naar berk. Tussen 7 en 8 is een niet-inheems beplan-
ting van o.a. esdoorns. Dit is versterkt het beeld van een park-
achtige opzet.

Visie

De noordzijde éenduidiger in de groepering. De beekzijde 
meer in het beekgevoel ontwikkelen.
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5.5 De kleine essen

De kleine essen zijn voormalige omwalde kleine essen met 
duidelijke stijlranden er omheen. Dit idee is nog vaag in het 
landschap zichtbaar. Er zijn nog enkele bijzondere rudimenten 
van voormalige oude knoteiken aanwezig. Ook hier is de rol 
van hoog opgaande bosranden groot geworden. De stijlran-
den zijn meer in het bos verstopt. Op hole 4 is de oude eik 
een mooi relict wat verwijst naar de oude esrand. Het clubhuis 
is ook op een voormalige es gebouwd wat nauwelijks in het 
beeld tot uiting komt.

Visie

Het beeld van de oude kleine omsloten essen weer terug bren-
gen. Dat betekent meer openheid. Enkele nieuwe knoteiken 
zouden het landschap zeker verbijzonderen.
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5.6 De dennen

Dit gebied rond hole 1 en 3 is een voormalig heideveld. Dat komt 
tot uiting in beplantingssamenstelling en het reliëf. De grove den 
lijkt een belangrijke boom in het gebied in samenhang met eik en 
weinig amerikaanse eik.

Visie

Versterken van het beeld van grove den en eik. 
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5.8 De maten

Dit gebied is een gebied bestaand uit oudere rabatten met els en 
berk. Aan de baanzijde, langs de beek, komt meer eik voor. Om 
een of andere reden is lang geleden aan de straatzijde ingeplant 
met esdoorn. Recent zijn er enkele grote populieren gekapt. Ook 
komt er een enkele es en een prachtige rode beuk voor. Langs 
hole 8 staan grote meerstammige groepen els. Het beeld is histo-
risch gezien een natter landschap dat inmiddels naar een droger 
beeld neigt. 

Visie

De opzet is dat er meer naar het natte landschap gestreefd zou 
kunnen worden.

5.7 Het moeras

Dit gebied wordt bepaald door de aanwezigheid van laagtes en 
(dus) het beeld van een nat landschap. Dat komt tot uiting in de 
aanwezigheid van natte laagtes en de aanwezigheid van de nodi-
ge wilg-achtige beplantingen en elzen. Ook de eik is met diverse 
meer vrij groeiende exemplaren beeldbepalend. Tussen hole 4 
en 5 is aan weerszijden van het pad veel els en berk aanwezig.

Visie 

Versterken van het beeld van een watergebonden boombestand 
en ondergroei. 

8 De maten
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5.9 Erfbos

Het bos op deze plek lijkt een voormalig relicht van het vroe-
gere erf op deze locatie. Het is een ouder beukenbestand met 
eik en berk in de randen. Het is hoger gelegen land. Aan de 
randen met hole 6 en 7 vinden we een groter aantal exoten in 
de sfeer van sparachtigen. Het oude bos is kennelijk als de-
cor benut voor de baaninrichting. Met name de oude beuken 
en berken zijn minder vitaal. Er is inmiddels een grotere open 
ruimte in ontstaan.

Visie

Opgaand is gezien het baanbeeld ook in de toekomst ge-
wenst. Vanaf 6 kom je ineens in een open landschap wat een 
mooi contrast geeft. Geleidelijke vervanging is moeilijk gezien 
de complexe samenstelling. Een keuze van toekomstbomen en 
vevanging is ingezet.

9 Erfbos
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6 UITGANGSPUNTEN VOOR DE PLANUITWERKING

6.1 Landschappelijke uitgangspunten en keuzes

Een plan voor het groenbeleid op Golfclub Driene kent een 
aantal uitgangspunten die richting geven aan beleidskeuzes. 
Het belangrijkste uitgangspunt is een beleid waarin de contras-
ten van landschappen en typologieen sterker in het baanbeeld 
tot hun recht moeten komen. De eerder benoemde gebiedsty-
pologien zijn daarbij richtinggevend. 

6.2 Hoofdstructuur landschap

De in de analyse benoemde oorspronkelijk en nieuwe (golf-)
landschappen vormen een uitgangspunt voor de typologie 
van de baan als geheel. Hieronder worden sub-landschappen 
benoemd. De bosgebieden worden ingesloten door fairways 
of aanpalend landschap. Uiteraard is daar een typologisch 
verband te leggen. Hiernaast wordt een beeld geschetst van 
de opbouw van open fairway naar diep bosgebied. Een con-
sistente opbouw van deze structuur vormt de basis voor een 
beheersbare aanpak van de verjonging van bos en bomen.

6.4 Bosbeleid 

Het bosbeleid is een activiteit die uitgaat van het in stand hou-
den van bestaand opgaand bos. De opvolging door jongere 
generaties bos is hierbij wordt steeds op basis van de vitalitiet 
van bestaand bos beoordeeld.

6.5 Baanbeeld (BBP), baanelementen

De volgende groene elementen kunnen op Driene worden 
onderscheiden;
- Solitaire bomen inheems (bv de nieuwe berk op 1 links.)
- Solitaire bomen niet inheems (bv de tulpenboom op 9)
- Boomgroepen, (bv de italiaanse populieren tussen 7 en 8)
- Solitaire bomen in de bosranden, (bv am. eik aan het pad op 1 
links)
- Boomgroepen in de bosranden
- Bos

Al deze elementen hebben een belangrijker of minder belang-
rijker ruimtelijk belang in de baan.

Het baanbeeld als basis voor het spel vraagt afstemming tus-
sen de baanarchitect en de landschapsarchitect. Bomen be-
palen in hoge mate de strategie van de speler. Op Driene 
zullen geleidelijk ook oudere bomen verdwijnen en uiteraard 
gericht weer worden teruggeplant. Het gevolg kan zijn dat het 
spelbeeld en de strategie van de speler veranderd. Immers 
een grote boom waar omheen wordt gespeeld is ineens geen 
obstakel meer en wordt de hole wellicht makkelijker.

6.7 Bomen en beheer

Het bomenbestand is relatief oud. Er zijn veel oudere bomen 
die op zich wel vitaal zijn maar mankementen aan hun kroon-
structuur hebben. Het betreft dan afgebroken takken die inrot-
ting veroorzaken. Dood hout en een veelheid aan schades als 
gevolg van ouderdom, storm etc.. Ook is er aan diverse bo-
men slecht gesnoeid waardoor de boom uit vorm raakt of in-
rottingsplekken krijgt. Het bewaken van deze bomen zal steeds 
belangrijker worden. In elk geval daar waar regelmatig spelers 
verblijven is veiligheid van belang.

6.8 Inheems versus exotisch

De keuze in de afweging inheems of niet inheems is wat be-
treft de invasieve soorten duidelijk. Veel minder amerikaanse 
eik en afscheid nemen van amerikaans e vogelkers. In de baan 
is op dit  moment een aantal meer exotisch soorten aanwezig. 
Dat is beeldbepalend voor een baan van deze leeftijd. Het 
plan is om beperkt wel exoten in het baanbeeld te handhaven 
maar niet naar een veelheid zoals dat op andere,meer recente 
banen, wordt gedaan.

6.9  Ecologie

De gebiedindeling op basis van de landschapstypologieen 
heeft duidelijk een relatie met de vochtsituatie in dat land-
schap. De keuze van beplantingssoorten zal dan ook afhangen 
van deze situatie. Dit zal de gedifferentieerdheid van het baan-
beeld ten goede komen. De herkenbaarheid van de baan zal 
fraaier en gevarieerder kunnen worden. De keuze is dus meer 
landschappelijk en minder vanuit de buitenissigheid van soor-
ten ontstaan. Zie ook 5.8.
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6.10 nieuw landschap

Voor het opnieuw opzetten van een landschap met de com-
binatie van traditie, vernieuwing en een modern golfspel zul-
len in de komende jaren aanpassingen noodzakelijk zijn. De 
afweging wat te doen zal door de volgende aspecten worden 
beinvloed;

- golfspeltechniek
- ecologie
- landschapstypologie
- beheerkosten en techniek

7 TOEKOMSTBOMEN

7.1 Toekomstbomen spontaan

Een inventarisatie van de rol van groene elementen in het 
baanbeeld is gestart. Op voorhand blijkt uit die inventarisatie 
dat er een aantal al dan niet spontaan opgekomen bomen 
voor vervanging kunnen zorgen. Deze worden vastgelegd als 
spontane toekomstboom. Het beleid is er op gericht deze bo-
men prioriteit te geven op hun omgeving.

Op meer locaties is het niet duidelijk wat de toekomstige bos-
boomopbouw is. Er is geen sprake van duidelijke toekomstbo-
men. Hier wordt gericht een keuze gemaakt om meer bomen 
te verwijderen en een keuze te maken voor een vervanging 
van de bosrand en soms ook achterliggend bos.

7.2 Toekomstbomen geplant

Op specifieke locaties zijn er in het verleden solitaire bomen 
opgekomen. De oorsprong is niet duidelijk. Wel spelen ze een 
grote rol in het baanbeeld en ook zijn ze voor de spelstrategie 
van belang. Het beleid is om, indien deze bomen ons ontval-
len weer op dezelfde plaats of er vlak naast een nieuwe boom 
of bomen te planten. Uiteraard moet dit wel met het baanont-
werp worden afgestemd.

7.3 landschappelijke elementen

In de samenstelling van de randen van de fairways worden 
solitairen groepen en bosranden onderscheiden.

7.4 Soortenkeuze

De afweging van soorten zal in eerste instantie op basis van de 
eerder genoemde landschapstypologie moeten worden afge-
wogen. Het baanbeeld speelt een rol waar de H&R commissie 
en een baanarchitect ongetwijfeld een beeld hebben hoe de 
rol van het geboomte in het spel is. De keuze voor al- dan niet 
exotische bomen op Diene is op op basis van een ingetogen 
beleid. Bijzondere bomen ja maar het landschap is leidend

BIJLAGE 01 HET PLAN

Het volgende plan, in bijlage 1, schetst keuzes voor het 
handhaven, verjongen of vervangen van landschappelijke 
elementen. Deze acties worden door de baancommissie in 
samenspraak met de greenkeeper en indien gewenst met de 
baanarchitect en handicap en regelcommissie afgestemd. Ui-
teraard is afstemming met het aanpalende bosbeleid vanzelf-
sprekend. In het volgende overzicht worden de in 2018 aan de 
orde zijnde landschappelijke elemente beschreven en
van een mogelijke beheersstrategie voorzien. Ook wordt een 
globale prioriteit weergegeven. Helder is dat dit plan door de 
uitvoering wordt ingehaald.

In bijlage 1 worden per hole en per landschappelijk element 
voorstellen gedaan voor het uitvoeren van maatregelen.


