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Doel van de excursie is het gebied 
van de regio Groningen Assen, de  
zogenoemde ‘Koningsas’. 

Angelika Fuchs schrijft in haar  
Ontwerpopgave over regioparken:  
‘De Regiovisie Groningen-Assen heeft 
grote plannen in de regio. In een gebied 
van Assen tot Winsum, van Zuidhorn 
tot Sappemeer zal een zogenaamd  
regiopark ontstaan. Het Regiopark zal 
de concurrentiepositie en vestigings-
aantrekkelijkheid van de regio ten 
goede komen, want voor de toekomst 
van de steden Groningen en Assen is 
niet alleen de hoeveelheid en kwaliteit 
van de arbeidsplaatsen van econo-
misch belang maar ook de kwaliteit 
van het landschap rondom die steden. 
Groningen en Assen kunnen zich niet 
onttrekken aan de internationale jacht 
op hooggekwalificeerde werknemers, 
en daarbij zijn ook de zachte factoren 
als het aanbod in vrijetijdsbesteding, 
de mentaliteit van de bevolking of het 
voorhanden zijn van goed onderwijs 
van wezenlijk belang. De verbetering 
van recreatiemogelijkheden en toe-
gankelijkheid van het landschap zal de 
komende jaren door het ontstaan van 
een Regiopark ondersteund worden’.
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9.30 uur Annet Ritsema geeft samen met 2 studenten een toelichting 
op een Ontwerpopgave van studenten van de Academie van 
Bouwkunst rond een Transferium 

 (de ene groep houdt zich bezig met het ontwerpen van het 
fysieke object en een andere groep met een analyse van de 
volledige Koningsas). 

 Verzamelen bij Total benzinepompstation, 
 Groningerstraat 126, de Punt

10.30 uur Herberg de Fazant, Hoofdweg 118, Oudemolen
 Koffie
 Toelichting door Angelika Fuchs op haar essay “Regioparken: 

een ontwerpopgave in het geürbaniseerde landschap” 
 (het stuk is bijgevoegd ter voorbereiding)

11.15 uur Rondleiding in twee groepen door twee gidsen van
 Staatsbosbeheer in het Natuurgebied van de Drentsche 

Aa (stroomdallandschap/het oude drentse land/
dorpenlandschap)   

12.30-13.30 uur Lunch in Herberg de Fazant

13.45 uur Vries-West (volgens Andries de mooiste dorpsrand 
van Nederland) met toelichting door Rob Schreibers, 
stedenbouwkundige van de Gemeente Tynaarlo

 Verzamelen bij de Brink in Vries. 

14.15 uur Ontvangst op het Gemeentehuis, Kornoeljeplein 1, Vries 
 Toelichting op de woonwijk “Nieuwe stukken” door Rob 

Schreibers en Andries van den Berg (brochure is bijgevoegd)

15.00 uur Model WCCP ‘spelen’

16.30 uur Afsluitende borrel in Het Wapen van Leiden, 
 Oude Rijksweg 1, Vries
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