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Voorwoord
Vries is een aantrekkelijk dorp om te wonen; gelegen in een groene,
recreatieve omgeving en op korte afstand van Assen en Groningen. In het
dorp zijn diverse winkels, horecagelegenheden, sportaccommodaties en
basisscholen aanwezig. Als gemeente Tynaarlo zetten we in op versterking
en behoud van de leefbaarheid van onze drie hoofdkernen. Op het gebied
van woningbouw heeft dit geresulteerd in een succesvolle uitbreiding van
Zuidlaren met het uitbreidingsplan Oude Tolweg. In Eelde-Paterswolde wordt
druk gebouwd aan Groote Veen. Nu is Vries aan de beurt!
In de nu voorliggende structuurvisie voor De Bronnen geven we u - letterlijk
- een doorkijkje naar de toekomst. Een beeld van een nieuw woongebied aan
de oostkant van Vries. Een woongebied dat in een lastig tijdgewricht
ontwikkeld wordt, waarin de vraag naar woningen minder goed voorspelbaar
is dan voorheen. Daarom hebben we een flexibel plan gemaakt, dat
stapsgewijs uitgevoerd kan worden en waarmee we ruimte bieden aan
toekomstige bewoners.
Landschappelijk wonen in Vries. Dat is waar De Bronnen voor staat. Elke
woning die gebouwd wordt, zal in verbinding staan met het landschap.
Sommige woningen zullen straks letterlijk in het landschap staan, andere
woningen staan aan de rand van of hebben uitzicht op het landschap. Als
toekomstige bewoner ervaar je dat! Het bestaande coulisselandschap met
zijn prachtige houtwallen en zandpaden is opgenomen in het plan voor De
Bronnen. Deze unieke structuur vormt het landschappelijk raamwerk,
waarbinnen verschillende ‘kamers’ liggen. Elke ‘kamer’ biedt een eigen sfeer
en woonomgeving zodat er voor de woonconsument veel te kiezen valt!
Met de structuurvisie De Bronnen hebben we zo goed mogelijk willen
inspelen op de ‘nieuwe’ woningmarkt. Met elkaar en met het Platform
hebben we gezocht naar de kernwaarden van het gebied en naar wat
woonconsumenten zoeken. Daarnaast biedt het plan ruimte voor eigen
initiatief. Consument- en vraaggericht bouwen is nader uitgewerkt en
ingevuld. Dat verdient de aandacht, juist in deze tijd.
De Bronnen is een flexibel plan, dat toekomstgericht is. Het plan biedt
kansen voor Vries, voor Tynaarlo en voor de regio. Met recht een
visiedocument dus!

Vries, september 2013
Henk Berends
Wethouder Ruimtelijke Ordening
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Samenvatting
De Bronnen: landschappelijk wonen in Vries
Aan de oostkant van Vries ligt een bijzonder gebied. Het is het gebied waar
de Runsloot ooit ontsprong. Water als bron van leven, altijd in beweging. In
de naamgeving van het nieuwe woongebied De Bronnen dat hier wordt
ontwikkeld komt deze geschiedenis letterlijk terug. De naam De Bronnen
staat ook voor het bestaande landschap, dat als vertrekpunt dient voor de
ontwikkeling in de komende jaren. Dat landschap, met zijn prachtige
waterlopen, houtwallen en zandpaden, wordt bewaard en zelfs versterkt.
Het is de bron voor een nieuw begin. Groen en blauw vormen hier straks
een aantrekkelijke omgeving, waarin het goed wonen is. Het wonen is in
dit gebied nadrukkelijk ‘te gast’. Het voegt zich naar het landschap.
Daarom ook de titel voor de structuurvisie die voor De Bronnen is
opgesteld: landschappelijk wonen in Vries.

Een impuls voor het dorp

De gemeente Tynaarlo investeert volop in de leefbaarheid van haar drie
hoofdkernen: Eelde, Vries en Zuidlaren. In Eelde en Zuidlaren zijn de
afgelopen jaren de nodige woningbouwplannen tot ontwikkeling gebracht,
nu is Vries aan de beurt. De woningbouw in De Bronnen geeft Vries een
stevige impuls. Het is goed voor het behoud van voorzieningen, zoals
winkels en scholen. Mensen die nu al in Vries wonen en op zoek zijn naar
een comfortabel nieuw huis, kunnen terecht in De Bronnen. Zij maken als
het ware ‘wooncarrière’ binnen het eigen dorp. Maar ook voor mensen van
buiten, die bijvoorbeeld werken in Groningen of Assen, is dit woongebied
een interessant en goed bereikbaar alternatief. De Bronnen ligt midden in
een gebied waar het aangenaam wandelen, fietsen en recreëren is – met
de heidevelden van Norg aan de ene kant en Nationaal Landschap
Drentsche Aa aan de andere kant. Daarnaast bevindt De Bronnen op een
steenworp afstand van diverse sport- en recreatievoorzieningen, zoals het
openluchtzwembad, de natuurijsbaan, voetbalvelden, tennisbanen,
scouting en een manege. Het vriendelijke dorp Vries is van alle gemakken
voorzien.

Ruimte voor iedereen

Het wonen in De Bronnen vindt plaats op een kleinschalige, dorpse manier.
In het bestaande landschap worden straks ‘kamers’ gemaakt: kleine
woonbuurtjes van circa 10 tot 80 woningen, die ieder een eigen sfeer
krijgen. Deze kamers worden begrensd door de houtwallen en zandpaden
die nu zo kenmerkend zijn voor dit gedeelte van Vries. Binnen de kamers
zijn allerlei soorten woningen mogelijk: hofjes, erven, intieme
woonstraatjes, losse woningen in het groen. Dat is het bijzondere van De
Bronnen: er wordt niet vooraf tot in detail bepaald hoe mensen moeten
gaan wonen. De structuurvisie voor De Bronnen geeft juist de ruimte aan
aspirant-bewoners om zelf een stempel te drukken op hun woning en
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woonomgeving. Of zij een kant en klare woning willen hebben, hun eigen
woning willen bouwen of dat in groepsverband willen doen: het kan hier
allemaal en er is veel te kiezen. Vanaf het begin van de ontwikkeling van De
Bronnen denken toekomstige bewoners ook mee over hoe dit woongebied
eruit komt te zien.

Het landschap op de deurmat

Landschappelijk wonen betekent dat elke woning in De Bronnen in
verbinding staat met het landschap. Sommige woningen staan straks
midden in het landschap, andere staan aan de rand ervan of hebben er een
prachtig uitzicht op. Het landschap ligt om de woningen heen en komt
daarmee heel dichtbij – soms zelfs tot aan de voor- en achterdeur. Dat
geldt niet alleen voor het groen, maar ook voor het water. Op verschillende
plekken wordt bijvoorbeeld het regenwater opgevangen in
bergingsgebieden. Dat is handig wanneer er veel regen valt, maar het geeft
de woonomgeving ook extra kwaliteit. De verschillen die er nu in het
gebied al aanwezig zijn – hoog en laag, droog en nat, meer en minder
bosrijk – blijven bestaan. Zij geven de verschillende kamers van De
Bronnen een eigen karakter. De overgang van het dorp naar het landschap
verloopt op een soepele manier: de werelden vloeien in elkaar over.

Dichtbij MFA en dorpshart

In een van de kamers van De Bronnen wordt een multifunctionele
accommodatie (MFA) gerealiseerd. De MFA is straks, met onderwijs en
andere functies, het hart voor De Bronnen. Hier kunnen bewoners elkaar
ontmoeten, er is van alles te doen. De verbindingen met het dorpshart van
Vries zijn optimaal. De Bronnen ligt dicht tegen het dorpshart aan en
fiets- en wandelpaden zorgen voor snelle verbindingen. Ook met de auto
zijn de woningen en de MFA goed bereikbaar.

Een aanpasbaar plan

Niemand weet hoe de toekomst er precies uit gaat zien en hoe de vraag
naar woningen zich gaat ontwikkelen. De structuurvisie voor De Bronnen is
daarom bewust flexibel opgezet: er kan steeds worden ingespeeld op
nieuwe ontwikkelingen. Op termijn biedt De Bronnen ruimte aan circa 300
tot maximaal 550 woningen. Hoe groot het woongebied uiteindelijk zal
worden, hangt af van hoeveel huishoudens zich hier de komende jaren
willen vestigen. Zij kunnen vanaf het begin op uiteenlopende plekken in
het gebied terecht, omdat met meerdere ‘kamers’ tegelijk wordt begonnen.
Iedere kamer krijgt een eigen sfeer en inrichting, volop keuze dus. Is er
meer vraag, dan kunnen eenvoudig nieuwe kamers aan De Bronnen worden
toegevoegd. Na iedere fase is De Bronnen ‘af’ en bekijkt de gemeente of er
behoefte is aan een vervolg.

SAMENVATTING
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1.0
Inleiding
1.01 Aanleiding
De komende jaren wordt aan de oostkant van het dorp Vries een nieuw
woongebied ontwikkeld. Het is een gebied dat zijn naam op meerdere
manieren aan de omgeving ontleent. Zo is het bestaande landschap de
belangrijkste ‘drager’ van het nieuwe woongebied; het is de ‘bron’ voor het
landschappelijk wonen dat hier zijn plek zal krijgen. Maar de naam verwijst
ook heel specifiek en letterlijk naar het voormalige brongebied van de
Runsloot. Een gebied dat in ere hersteld wordt en daarmee bijdraagt aan
de bijzondere kwaliteit van dit nieuwe deel van Vries.
Vanaf het begin van de planontwikkeling (zie kader over de voorfase) zijn
de ambities voor deze uitbreiding van Vries hoog geweest. Hier moet een
duurzaam woongebied ontstaan dat duidelijk bij Vries hoort en het
bestaande landschap respecteert of zelfs versterkt. Met die ambitie is een
projectgroep van de gemeente Tynaarlo voortvarend aan de slag gegaan,
ondersteund door Enno Zuidema Stedebouw en H+N+S
Landschapsarchitecten. De projectgroep heeft uitgebreid vooronderzoek
verricht, dat goed richting gaf aan het vervolg. Het resultaat van de
werkzaamheden van het multidisciplinaire ontwerpteam is gebundeld in
het voorliggende ‘masterplan’, dat conform de Wet Ruimtelijke Ordening
de status van structuurvisie heeft gekregen. De structuurvisie dient als
basis voor de verdere uitwerking van De Bronnen.

1.02 Doel van de structuurvisie
De structuurvisie voor De Bronnen vloeit direct voort uit de opdracht van de
gemeenteraad van Tynaarlo:
-- geef in globale termen weer hoe het woongebied De Bronnen eruit gaat
zien, rekening houdend met de bouw van circa 300 woningen en op
termijn een doorgroei naar circa 500 tot 550 woningen;
-- ontwikkel en presenteer een uitwerking van de eerste fase van De
Bronnen, zodat concreet zichtbaar is hoe het nieuwe woongebied wordt
ingericht.
De structuurvisie gaat in op de eerste vraag, de uitwerking van de eerste
fase is in een separaat document ondergebracht. Met nadruk gaat het in de
structuurvisie om een visie op hoofdlijnen. De tijd is voorbij dat
stedenbouwkundige plannen tot op de vierkante meter nauwkeurig
aangeven hoe dorpsuitbreidingen eruit komen te zien. Daarvoor is de
huidige tijd te onvoorspelbaar. Maar belangrijker nog: dergelijke
‘blauwdrukplannen’ laten te weinig ruimte voor de bewoners om hun eigen
stempel te drukken op woning en woonomgeving. En daar is het in De
Bronnen nadrukkelijk wel om te doen. De structuurvisie voor De Bronnen is
daarom compact en biedt ruimte voor nieuwe inzichten in de loop van de
ontwikkeltijd.

1.0
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1.03 Relatie met andere plannen
De ontwikkeling van De Bronnen vindt plaats in breder verband. We
onderscheiden beleid op gemeentelijk, regionaal (Regio Groningen-Assen)
en provinciaal niveau. Op elk van deze niveaus zijn uitspraken gedaan over
het wonen in Vries en de rol die De Bronnen daarbij speelt. Zo heeft de
gemeente Tynaarlo een nieuwe structuurvisie Wonen opgesteld, die
inspeelt op de actuele situatie op de woningmarkt. De provincie heeft een
regionale woonvisie opgesteld en ook binnen het samenwerkingsverband
Regio Groningen Assen wordt aandacht besteed aan het wonen, in
samenhang met andere ontwikkelingen. Relevant binnen de regio is met
name ook de ontwikkeling van de Koningsas; het Regiopark langs de A28,
het Noord-Willemskanaal en de spoorlijn en tussen de woonkernen. Een
gebied waar genoten kan worden van natuur, cultuur, sport en recreatie.
Nieuwe initiatieven moeten een positieve bijdrage leveren aan het
Regiopark als geheel. Met andere woorden: ze moeten ‘Koningsaskwaliteit’ hebben. Met de ontwikkeling van De Bronnen wordt hierop
ingespeeld: dit gebied wordt niet alleen een ‘thuis’ voor de bewoners,
maar is tevens uitnodigend voor de inwoners van Vries, passanten en
bezoekers.
Naast het beleid van deze overheden sluit deze structuurvisie aan op het
beleid van bijvoorbeeld het waterschap, dat in onze regio bezig is met het
herstel van waterlopen en het bewaken van de waterkwaliteit. Met de
ontwikkeling van De Bronnen willen we hier zo goed mogelijk op inspelen.
Voor een compleet overzicht van relevante (achtergrond)documenten
verwijzen we naar de bijlage.

1.04 Werkwijze en planproces
De structuurvisie voor De Bronnen is op een niet-alledaagse manier tot
stand gekomen. In eerste instantie, toen de eerste ideeën voor De Bronnen
werden ontwikkeld, heeft de gemeente het voortouw genomen. Daarbij is
op verschillende manieren aan een inhoudelijke verrijking van de plannen
gewerkt (zie ook kader).
Bij het tot stand komen van de structuurvisie is een nadrukkelijke rol
weggelegd voor de bevolking van Vries om mee te denken over de plannen.
Met behulp van een klankbordgroep (Platform De Bronnen) hebben we
belangrijke ideeën en suggesties uit de lokale samenleving opgehaald en
verwerkt in de structuurvisie. In het platform participeren inwoners van
Vries op persoonlijke titel en namens een aantal maatschappelijke
organisaties. In alle stappen van de structuurvisie is het platform uitvoerig
betrokken en de visie is daarmee nadrukkelijk ook een product van de inzet
en het enthousiasme van de deelnemers. In totaal is Platform De Bronnen
zes keer bijeen geweest in deze planvormingsfase. Inmiddels zijn de ‘Tafels
van Vries’ geformeerd, waarbij bewoners en ondernemers mee denken over
de concrete uitwerking van de eerste fase. Op deze manier krijgt de
ontwikkeling zowel ‘van bovenaf’ (het beleid) als ‘van onderop’ (de
beleving van de inwoners van Vries) vorm. Ook worden geïnteresseerden
uit de regio hierbij betrokken. Het is een manier van werken die we
gedurende de verdere ontwikkeling van De Bronnen willen blijven
herhalen.

1.0
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Wat vooraf ging: bijzondere bijdragen aan planontwikkeling De Bronnen
De planontwikkeling voor De Bronnen is de afgelopen jaren op
verschillende manieren gevoed. Een bijzonder initiatief in 2007 was de
organisatie van een ‘charrette’ door de provincie Drenthe, in het kader van
het Grounds for Change-project. Ruim 30 deskundigen, ambtenaren,
betrokkenen, belanghebbenden vanuit allerlei vakgebieden lieten
gedurende twee dagen hun licht schijnen over de uitbreiding van Vries. Dat
heeft geleid tot een bonte verzameling ideeën en een aantal integrale
oplossingen. De conclusies van de charrette zijn herkenbaar in het
gedachtegoed dat achter de structuurvisie voor De Bronnen schuil gaat: de
gewenste landschapsontwikkeling stelt kaders aan de
ontwikkelingsrichting, de uitbreiding kan niet los worden gezien van het
bestaande dorp Vries, de energiedoelstelling verdient nadere uitwerking
en de relatie met de Koningsas is van groot belang.
Een andere innovatieve manier van werken was de ‘schetsschuit’ van de
Dienst Landelijk Gebied. Hiermee heeft met name het Stedenbouwkundig
Programma van Eisen (SPvE) een impuls gekregen. Dit is overigens niet een
echte schuit, maar een interactief ontwerpatelier waarbij experts op
ruimtelijk gebied en betrokkenen uit de streek (ondernemers, bewoners,
vertegenwoordigers van belangenorganisaties) zoeken naar oplossingen
voor een ruimtelijke opgave. Schetsenderwijs worden
ontwikkelingsrichtingen uitgezet, op basis waarvan bestuurders en
betrokkenen in het gebied heldere keuzes kunnen maken.
Van zeer recente datum is de deelname van de gemeente Tynaarlo in het
experiment ‘flexibele bestemmingsplannen’, dat gecoördineerd wordt door
Platform 31. De Bronnen is één van de zes pilotprojecten binnen dit
landelijke experiment, waarbij onderzocht wordt hoe bestemmingsplannen
beter in kunnen spelen op veranderende omstandigheden en een veel
breder palet aan initiatieven en opdrachtgevers.
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1.05 Leeswijzer
De ontwikkeling van De Bronnen staat in het teken van een plan dat kan
meegroeien met de wensen en verlangens van mensen in de tijd. Zoals
gezegd past daar geen stedenbouwkundig plan bij dat tot in detail de
inrichting van het gebied voorschrijft. Deze structuurvisie ‘nieuwe stijl’ is
opgesteld op hoofdlijnen en biedt het kader waarbinnen allerlei
initiatieven een plaats kunnen krijgen: het geeft letterlijk en figuurlijk
‘ruimte’. Het document is als volgt opgebouwd. We geven eerst in
hoofdstuk twee de belangrijkste uitgangspunten voor De Bronnen weer,
waarna in hoofdstuk drie het planconcept in essentie wordt beschreven. In
het vierde hoofdstuk gaan we in op het ‘raamwerk’, de basisstructuur van
groen, water en wegen waarmee De Bronnen wordt opgebouwd. In dat
raamwerk is ruimte voor ‘kamers’: flexibele invullingen die inspelen op de
maatschappelijke vraag van dat moment. Deze kamers worden in
hoofdstuk vijf nader geduid. We sluiten af met hoofdstuk zes, waarin
aandacht wordt gevraagd voor zaken als exploitatie, beheer en
communicatie.

Selectie foto’s Fotowedstrijd Vries (gemaakt door K. Bruining, J.B.J. de Graaf en B. van de Veen)
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wikkeling.

6
De ruimtelijke onderlegger De Bronnen uit het SPVE

2.0
Opgave en koers
2.01 Inleiding
De ontwikkeling van De Bronnen vindt plaats tegen een andere
achtergrond dan enkele jaren geleden. De groei die jarenlang de
woningmarkt kenmerkte, is fors afgevlakt. Dat heeft ingrijpende gevolgen
voor de wijze waarop in deze nieuwe tijd plannen voor woningbouw worden
ontwikkeld. Was de afzet van woningen in het verleden nagenoeg
gegarandeerd, anno 2013 is dat geen gegeven meer. Deze nieuwe situatie
kan echter ook vanuit het positieve worden benaderd: er ontstaat ruimte
en tijd voor een andere aanpak. Een toekomstgerichte aanpak die scherp
inspeelt op de vragen en wensen van aspirant-bewoners, ondernemers,
bezoekers en andere geïnteresseerden. Door hun visie mee te nemen in de
planontwikkeling en geen star eindbeeld na te streven, ontstaat een plan
dat door het hele dorp Vries en de omgeving kan worden gedragen en dat
ruimte geeft aan toekomstige ontwikkelingen. Dat is de basis voor een
duurzaam en toekomstbestendig woongebied. Een gebied dat een
uitstraling heeft naar Vries en naar het Regiopark Groningen-Assen waar
De Bronnen deel van uitmaakt: de Koningsas. In dit hoofdstuk schetsen we
kort de uitgangspunten voor De Bronnen, die rekening houden met deze
nieuwe opgave en werkwijze.

2.02 Het nieuwe ontwikkelen: gefaseerd, flexibel,
vraaggericht en kosteneffectief
De Bronnen komt tot stand via een gefaseerde aanpak. Waar in het
verleden woongebieden in één keer compleet werden aangelegd, kiezen
we nu voor een meer flexibel proces. Het plan voor De Bronnen moet na
iedere fase ‘af’ kunnen zijn. Enerzijds om de kosten goed in de hand te
kunnen houden, anderzijds om steeds in te spelen op de vraag die zich de
komende jaren aandient. De oplossing ligt in een ‘dorpse’ groeistrategie.
Geleidelijk groeit het woongebied en er kan gelijktijdig op meerdere
plekken worden gebouwd, zonder dat bewoners het gevoel hebben
constant op een bouwplaats te leven. Voorinvesteringen worden beperkt
door slim gebruik te maken van bestaande infrastructuur. En de bodem
wordt alleen lokaal bouwrijp gemaakt wanneer er vraag is naar woningen
of wegen.
Het vraaggerichte karakter van De Bronnen krijgt op diverse momenten
vorm: bewoners van Vries denken mee over de stedenbouwkundige
inrichting, aspirant-bewoners kunnen hun ideeën over de woningen en de
woonomgeving inbrengen. Deze toekomstgerichte ontwikkelstrategie
vergroot de haalbaarheid van het plan: vanaf het eerste begin ontstaat er
zicht op welke mensen hier willen wonen en hoe zij aankijken tegen het
wonen in De Bronnen.
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Eva Lanxmeer, Culemborg

Venlo Zuid

Oikos, Enschede

Lichte stedenbouw
Voor lichte en landschappelijke stedenbouw zijn er veel verschillende voorbeelden. In Eva Lanxmeer zijn ecologische
en duurzame principes gebruikt voor zowel de inrichting van de locatie en de woonomgeving als bij de bouw en
indeling van de woningen. In Oikos Enschede zijn woningen gelegen in een landschappelijke setting. Naast aandacht
voor waterberging is hier op het niveau van de woning aandacht voor energie-opwekking. Ook in Venlo Zuid wordt
een duurzame wijk ontwikkeld door optimaal gebruik te maken zonne-energie door middel van collectoren en een
zongerichte verkaveling. Daarnaast is een duurzaam watersysteem aangelegd, waarbij het regenwater van de
woningen via een gedeeltelijk open systeem wordt afgevoerd naar de waterberging in het naastgelegen park.
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2.03 Lichte en landschappelijke stedenbouw
Het huidige landschap van De Bronnen heeft een grote kwaliteit; onze inzet
is om deze zoveel mogelijk te behouden. Het nieuwe woongebied draagt
daaraan bij. De huidige landschapsstructuur – met zandpaden, houtwallen
en waterlopen – nemen we als basis, waarbinnen het wonen ‘te gast’ is. Dit
gebeurt met zogenaamde lichte stedenbouw: zo min mogelijk ingrijpen in
het landschap, door juist op die plaatsen te gaan bouwen die erg voor de
hand liggen. Denk daarbij aan plekken die zich goed lenen voor
bebouwing, maar ook bijvoorbeeld aan reeds aanwezige infra- en
groenstructuur die kan worden benut. Lichte stedenbouw betekent ook dat
we zo min mogelijk ophoogzand en bouwmaterialen het gebied in brengen.
Wegen, riolering en funderingen van woningen worden zo licht en flexibel
mogelijk uitgevoerd. We sluiten daarmee tevens aan op de traditie van
‘rurale’ stedenbouw van de gemeente Tynaarlo, waarmee de laatste jaren
aansprekende resultaten zijn geboekt. Hierbij zet de gemeente vooral in op
de kwaliteit van de openbare ruimte, in het verlengde van het landschap.
Op deze wijze ontstaat een robuust kader waarbinnen aspecten als de
landschappelijke verankering van het dorp, de waterhuishouding, de
ecologie, het langzaam verkeer in samenhang ontworpen worden. Binnen
dit kader ontstaat een structuur waarbinnen particuliere opdrachtgevers
hun woning kunnen realiseren. Dit maakt een ‘spontane’ ontwikkeling in
kleinere stappen mogelijk.

2.04 Duurzaamheid op alle schaalniveaus
De ambities voor De Bronnen op het gebied van duurzaamheid zijn vanaf
het eerste begin heel hoog geweest (‘de meest duurzame wijk van
Nederland’). Onder invloed van onder meer de crisis en de aangescherpte
bouwregelgeving heeft in 2012 op deze ambitie een bijstelling
plaatsgevonden, zonder echter de basisgedachte los te laten. Belangrijkste
nuancering is de randvoorwaarde dat investeringen in duurzaamheid ook
ten goede komen aan de kwaliteit van wonen en leven in De Bronnen en
Vries. Bovendien moeten deze investeringen binnen de planperiode en
binnen grondexploitatie worden terugverdiend. De nuancering laat
onverlet dat De Bronnen op een duurzame, toekomstbestendige manier
wordt ingericht, door op een andere manier om te gaan met het bestaande
landschap. We streven naar meer (bio-)diversiteit door groen en water
volop de ruimte te geven, wat bijdraagt aan de beleving van bewoners en
bezoekers. Tegelijkertijd vormt het brongebied een buffer die het
plangebied ook klimaatbestendig maakt. Het aantal woningen in het
brongebied wordt bewust laag gehouden, waarbij iedere woning met het
landschap is verbonden.
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foto zandpad/route

Naast dit stedenbouwkundige schaalniveau streven we naar duurzaamheid op
woningniveau. Hier zijn uiteraard de bewoners in eerste instantie zelf
verantwoordelijk voor. In de uitwerking voor de eerste fase van De Bronnen
wordt een voorzet gegeven welke middelen bewoners ter beschikking staan.
We hopen dat de duurzame inrichting van De Bronnen voor hen inspiratie
biedt om het stokje over te pakken en mee te investeren in duurzaamheid.
Daarnaast is er in het afgelopen jaar veel veranderd voor duurzaamheid in de
bouwregelgeving. Wat een aantal jaar geleden nog werd gezien als
alternatieve maatregelen die extra investeringen vergen, is het gebruik van
duurzame materialen en energiebesparing op woningniveau nu veel sterker
verankerd in de regelgeving (met name het Bouwbesluit 2012).
Daarnaast liggen er kansen voor collectieven (zoals de gezamenlijke inkoop
van zonnepanelen of zelfs de oprichting van een lokaal energiebedrijf). Met
een adequate marketing- en communicatiestrategie wordt het ‘groene’
karakter van De Bronnen krachtig over het voetlicht gebracht en in de Tafels
van Vries kan hier verder over worden gesproken.

2.05 Gehecht aan het dorp Vries
De Bronnen vervult straks voor het hele dorp Vries een functie. Bewoners van
de Bronnen kunnen zich voor de dagelijkse en wekelijkse voorzieningen
richten op Vries. Omgekeerd zullen de inwoners van Vries gebruik maken van
de multifunctionele accommodatie, waar het leven van veel kinderen en
ouders zich af zal spelen. Goede en veilige wandel-, fiets- en autoverbindingen
met het dorp zijn daarom van groot belang. Het agrarisch buitengebied wordt
nu volop gebruikt om te fietsen, wandelen of paardrijden: die functie blijft in
stand door het huidige stelsel van (zand)paden te behouden en uit te breiden.
Het wordt een aangename belevenis om – bewust of onbewust – een bezoek te
brengen aan De Bronnen, via uitnodigende entrees die de landschappelijke
kwaliteit van het gebied uitstralen.
Belangrijk is ook dat De Bronnen geen barrière vormt tussen het bestaande
dorp en het omringende landschap. Dit vraagt om een ‘ontspannen’ en
‘doorzichtige’ dorpsrand, waar het landschap doorheen kan gluren. Dit treffen
we bij veel esdorpen in Drenthe aan en De Bronnen past in die traditie.
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Landschappelijk wonen
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2.06 Landschappelijk en afwisselend wonen
De Bronnen biedt straks ruimte aan uiteenlopende groepen bewoners. We
verwachten dat dit woongebied interessant is voor mensen die op de regio
Groningen en Assen zijn georiënteerd en op zoek zijn naar een kwalitatief
hoogwaardige woonomgeving, met een landschappelijk of dorps karakter.
Ook zal De Bronnen mensen trekken die bewust kiezen voor een duurzame
woonomgeving, met een sterke verbondenheid met het landschap en de
cultuurhistorie van de plek. Daarnaast vormen de inwoners van Vries en
omgeving een belangrijke doelgroep. Voor hen is de aanhechting met het
dorp en de omgeving van groot belang. Deze doelgroepen vragen om
verschillende typen van landschappelijk wonen. De Bronnen biedt goede
mogelijkheden voor een woonomgeving met een gevoel van vrijheid, rust
en ruimte en waar het begrip nabuurschap in meer of mindere mate een rol
speelt in het sociaal-maatschappelijk leven.
De ontwikkeling van De Bronnen heeft in eerste instantie betrekking op
ongeveer 300 woningen, met een mix van kopen en huren en verschillende
vormen van opdrachtgeverschap. Op langere termijn moet het aantal
woningen kunnen doorgroeien naar maximaal 550.

2.07 MFA als kloppend hart en nieuwe bestemming voor heel
Vries
De multifunctionele accommodatie (MFA) van Vries wordt gerealiseerd in
De Bronnen, naast de sportvelden. Deze MFA biedt ruimte aan twee
basisscholen, buitenschoolse opvang en mogelijk jongerenactiviteiten. De
MFA vloeit voort uit het accommodatiebeleid van de gemeente Tynaarlo,
waarin onderwijs wordt verbonden met andere sociaal-maatschappelijke
functies. Zo kan efficiënt met huisvesting worden omgesprongen en
ontstaan interessante dwarsverbanden tussen de verschillende gebruikers
van de accommodatie. Door de ligging van de MFA ontstaan bovendien
kansen voor een onderlinge versterking van de school en de naschoolse
opvang enerzijds en de aangrenzende sportvoorzieningen zoals zwemmen,
tennis, voetbal en zaalsporten anderzijds. De nieuwe MFA van Vries vormt
straks het kloppend hart van het woongebied en wordt direct in de eerste
fase van de ontwikkeling gebouwd.
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3.0
Het planconcept voor
De Bronnen
3.01 Inleiding
Dit hoofdstuk vormt de kernachtige boodschap van de structuurvisie. We
proberen kort en bondig weer te geven waar het bij de ontwikkeling van De
Bronnen primair om draait. Dat zijn drie kernelementen: de verbondenheid
van het nieuwe woongebied met het bestaande dorp Vries, het behoud c.q.
de versterking van het bestaande landschap en een stapsgewijze
ontwikkeling. Deze elementen werken we hieronder verder uit, waarna de
vertaling en uitwerking volgt in hoofdstuk vier en vijf.

3.02 Verbonden met Vries: natuurlijk onderdeel van het dorp
Dorpsuitbreidingen kunnen op verschillende manieren vorm krijgen. Ze zijn
in Vries ook te zien. Er zijn buurten die meer in zichzelf gekeerd zijn (zoals
Diepsloot) en buurten die meer naar buiten gericht zijn en daarmee meer
een geheel vormen met de omgeving. Esveen is hier een mooi voorbeeld
van. Bij de ontwikkeling van De Bronnen streven we nadrukkelijk naar die
laatste manier van werken. Dit nieuwe woongebied moet een
vanzelfsprekend onderdeel van Vries worden: ruimtelijk én sociaal. De
verbondenheid van De Bronnen heeft betrekking op drie aspecten:

De kwaliteit van de verbindingen

In De Bronnen krijgen fietsers en wandelaars straks de ruimte. De auto is
eveneens welkom in het gebied. De weg Nieuwe Stukken vormt straks de
entree van de nieuwe wijk. Via de Eikenlaan hebben automobilisten alleen
toegang tot de sportvelden en de aangrenzende multifunctionele
accommodatie (MFA). Op termijn ontstaat een tweede autoverbinding aan
de zuidzijde van het plan. Binnen het plangebied worden nieuwe fiets- en
wandelpaden aangelegd en worden bestaande paden zoveel mogelijk
behouden. De paden zorgen voor snelle en comfortabele verbindingen met
het centrum van Vries en de bestaande woongebieden daaromheen.

Het programma

Wonen in De Bronnen moet voor een breed scala aan groepen bereikbaar
en interessant zijn. Mensen met een kleinere en grotere beurs, van binnen
het dorp en van daarbuiten, jongeren en ouderen. Mensen die zelf een
woning willen bouwen (al dan niet in groepsverband), maar ook mensen
die liever een kant en klare woning willen betrekken. Het concept voor De
Bronnen biedt hier letterlijk en figuurlijk de ruimte voor. In tegenstelling tot
het verleden wordt geen gedetailleerd woningbouwprogramma opgesteld,
dat tot op woningtype- en plattegrondniveau voorschrijft hoe er gewoond
moet worden. Het wonen in De Bronnen moet uitnodigend zijn voor
iedereen die affiniteit heeft met deze plek en graag wil wonen in een
duurzaam en landschappelijk ingerichte woonomgeving. ‘Verleiden’ is
daarmee belangrijker dan ‘voorschrijven’.
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Naast het wonen (‘doorgroeien binnen Vries’) maakt de MFA een belangrijk
deel uit van de relatie tussen het dorp en De Bronnen. Verschillende
functies uit het dorp krijgen hier een mooie, eigentijdse huisvesting. De
MFA komt in De Bronnen op een steenworp afstand van de sporthal, de
sportvelden en de ijsbaan te liggen. De gemeente kiest ervoor om een
concentratie van onderwijs en sport te laten ontstaan op deze plek. Voor
De Bronnen is dit een belangrijke bestemming, die mede bepalend is voor
het type wonen en de fasering van het woongebied.

De vormgeving van de dorpsrand

Een dorpsrand kan afsluiten – dat willen we niet – of juist verbinden. In
Esveen, de buurt in de westelijke dorpsrand van Vries, is te zien hoe een
woongebied en het landschap (de es) op een ‘natuurlijke’ wijze in elkaar
overvloeien. Landschapsarchitect Harry de Vroome maakte hiervoor het
ontwerp. In deze lijn werken we verder bij De Bronnen, door het bestaande
landschap als het ware het woongebied ‘in te trekken’. Groen, water en
zandpaden worden doorgetrokken en versterkt, maar ook wordt
woonbebouwing doordacht in het landschap geplaatst. Zo wordt
voorkomen dat een scherpe grens ontstaat. Ter hoogte van de Taarloseweg
zetten we enerzijds de bestaande ervenstructuur van Vries door
(oostzijde), anderzijds voegen we een nieuw boselement toe (westzijde).
Op deze manier verbindt De Bronnen zich ook op deze plek op een
vanzelfsprekende manier met de omgeving.

Één van de prijswinnende foto’s Fotowedstrijd Vries, gemaakt door J.B.J. de Graaf.
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3.03 Behoud van het landschap: ‘raamwerk’ en ‘kamers’
Het plannen van een nieuw woongebied anno 2013 betekent plannen in
onzekerheid. Dat is voor sommigen vervelend, maar we kunnen ook ons
voordeel ermee doen: door een structuur voor De Bronnen te kiezen die
mee kan groeien met de tijd. We hebben dat ‘het raamwerk’ genoemd: het
geheel van groen, water en paden/wegen dat de basis vormt voor de
toekomst. Een groot deel van dit raamwerk is reeds aanwezig: wij pakken
het op en breiden het uit. Het bestaande landschap met al zijn
karakteristieke elementen – de overgang van hoog (het dorp) naar laag (de
bron van de Runsloot), de zandpaden, de houtwallen, de sloten, het grote
groen – wordt gebruikt als basis voor het wonen. Deze structuren blijven
bestaan, al is het in een andere omgeving en met een ander gebruik van de
ruimte eromheen. Weiden maken stap voor stap plaats voor woningbouw.
Het raamwerk verandert ook in beheer en onderhoud mee met dit gebruik.
Het raamwerk zorgt tevens voor de verbinding met de omgeving. Het hecht
het nieuwe woongebied aan het dorp, en verbindt het dorp (nog) sterker
met het landschap (brongebied, Heidenheim). Naarmate de fasering van
De Bronnen vordert, groeit het raamwerk mee in omvang. In iedere fase
doen we investeringen in de uitbreiding van het raamwerk.
Binnen deze structuur ontstaan bijna vanzelf kleine, overzichtelijke
gebieden waar de woonbebouwing en de MFA een plek kunnen vinden: we
hebben deze ‘de kamers’ genoemd. De kamers zijn geschikt voor allerlei
woonvormen, mits deze passen in het landschappelijk wonen zoals ons dat
bij De Bronnen voor ogen staat. Dus bijvoorbeeld geen moderne kastelen,
woontorens of dichtbebouwde, stenige woonbuurtjes. Maar wel hofjes,
erven, intieme woonstraatjes, losse woningen in het groen – er is veel
mogelijk, ingegeven door de landschappelijke gegevenheden ter plekke.

3.04 Stapsgewijs ontwikkelen: na iedere fase ‘af’
De ontwikkeling van De Bronnen vindt plaats in meerdere fasen. Dat is voor
een woongebied als dit niet ongebruikelijk. Wat wel bijzonder is, is dat De
Bronnen na iedere fase ‘af’ moet kunnen zijn. Zoals in hoofdstuk 6 bij de
fasering nader wordt uitgelegd, wordt na iedere fase een beslissing
genomen over het vervolg van de ontwikkeling. Omdat we bewoners niet in
een on-af woongebied willen laten wonen, krijgt elke fase een compleet en
afgerond pakket van investeringen in raamwerk en kamers. In de eerste
fase vinden bijvoorbeeld de investeringen in MFA en de basisontsluiting
(via Nieuwe Stukken en Eikenlaan) plaats. Tevens wordt al direct gestart
met de versterking van de groenblauwe structuur, ook in het brongebied.
De woningbouw van de eerste woningen ontwikkelt zich hieraan parallel.
In de tweede en derde fase worden landschap en woningbouw steeds
verder ‘uitgerold’ en vervolgens afgerond.
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