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Oase tussen stoeptegels en het onkruid: 'pocketpark' op Rietvelden Den Bosch
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DEN BOSCH  Een oase tussen de stoeptegels
en het onkruid. Met een 'pocketpark' van toch
nog zo'n 700 vierkante meter leukt
ondernemersvereniging RIVU samen met de
gemeente het voor wandelaars saaie
bedrijventerrein De Rietvelden in Den Bosch op.
Maandag 20 februari is het park klaar. Het is de
eerste in zijn soort, maar de bedoeling is dat er
meer van deze pocketparkjes op De Rietvelden
en De Vutter gaan komen.
,,Woensdag beginnen we met de aanleg van de
paden en de rest van de week worden de bomen
en struiken aangeplant. Het park is dan maandag
klaar, maar het duurt nog wel zo'n 24 tot 36
maanden voor alle planten gegroeid zijn," meldt
Mart van den Bersselaar van het Bossche bedrijf
Gras en Groen dat het park aanlegt.
Van den Bersselaar: ,,We wijken een klein beetje
af van de originele ontwerpen van Buro Lubbers.
In eerste instantie zouden we de paden maken
van hout van oude pallets, maar uiteindelijk is
toch voor gravel gekozen omdat dat minder
onderhoud nodig heeft."
Er wordt nog gedacht over de aanleg van
verlichting en het plaatsen van banken. De
kosten van de aanleg worden betaald door ondernemersvereniging RIVU, maar over de hoogte
van het bedrag wil de RIVU nog geen uitspraken doen. De gemeente draagt bij aan het project
door het beschikbaar stellen van het terrein.
Het is de bedoeling dat er voorlopig elk voor en najaar parkjes op de industrieterreinen bijkomen.
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