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Huidige situatie Rietveldenweg

Impressie Rietveldenweg met wilgen en vlinderlokkende beplanting in de middenberm en de stroken langs het nieuwe voetpad (voorheen 
stamlijntje).
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De Rietvelden-De Vutter is het grootste bedrijventerrein 
van ’s-Hertogenbosch zowel in oppervlakte als aantal 
bedrijven. Dagelijks werken en/of passeren hier duizenden 
mensen. Hoewel uitstraling voor veel ondernemers een 
belangrijk verkooppunt is, maakt de ruimtelijke kwaliteit van 
bedrijventerrein RiVu een matige indruk. Dat is een gemiste 
kans, want de buitenruimte heeft de potentie zich te ontwikkelen 
tot een aantrekkelijk visitekaartje en tot een aangename, groene 
werkplek. Daarom hebben Samenwerkingsverband RiVu en de 
gemeente ’s-Hertogenbosch Buro Lubbers gevraagd een visie 
op te stellen voor de revitalisering van het bedrijventerrein. 

opruimen, vergroenen en gebruiken
De strategie van de landschapsarchitecten is om RiVu met 
relatief eenvoudige ingrepen en gefaseerd te revitaliseren. 
De eerste stap  bestaat uit opruimen. Door gedateerde, 
verslechterde of overbodige elementen in de openbare ruimte 
te verwijderen, zoals de blauwe bebording, krijgt het straatbeeld 
weer rust en ruimte. De stoere, robuuste kwaliteit, die door het 
poetsen tevoorschijn komt en weer gaat schitteren, inspireert 
tot een nieuw imago. Dat imago is groen. 

Een krachtige boomstructuur, vogel- en vlinderbosjes en 
natuurlijke oevers geven RiVu een groen karakter, duurzaam 
en ecologisch waardevol bovendien. De hoofdwegen worden 
aangeplant met bomen en struiken. Deze groene assen van 
wilgen vormen de ruggengraat van het terrein. De wilgen 
passen bij de landschappelijke ondergrond en ze trekken in 
bloeitijd bijen aan. 

De randen, veelal oevers langs het water, worden vorm gegeven 
als parkruimtes met een natuurlijk beheerde kruidenrijke 
vegetatie. Hier creëert het uitzicht over het water (Ertveldplas) 
een totaal andere belevingswereld dan elders op het terrein. 
Verder worden op RiVu her en der vogel- en vlinderbosjes 
verspreid. Deze bosjes van wilg, els, lijsterbes, vlier, meidoorn 
en hulst steken als groene plukken tussen de bedrijfsgebouwen 
en geparkeerde auto´s door. Ook andere plekken in de 
openbare ruimte worden zoveel mogelijk vergroend, zoals 
overhoeken, bestaande bermen, niet gebruikte voetpaden, 
braakliggende percelen en het oude tramlijntracé. 
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Binnen dit groene raamwerk vinden nieuwe functies een plek: 
recreatieve routes, pocketparkjes en verblijfsplekken, tijdelijk 
of definitief. Deze functies stimuleren (mede)gebruik van het 
terrein; verblijven, ontmoeten en pauzeren in de buitenlucht. 
Ze nodigen uit tot een lunchwandeling in het groen, ze bieden 
aangename plekken voor een kop koffie in een parkje, ze 
creëren een rustig uitkijkpunt of strandje aan het water. De 
functies trekken ook andere gebruikers naar RiVu. Niet alleen 
leidt dat tot meer levendigheid, het geeft de ondernemers ook 
de kans om zich te presenteren aan een nieuw publiek. Een 
win-winsituatie dus.

gereedschapskist voor ondernemers en gemeente
RiVu is te omvangrijk en de opgave is te complex om de 
nieuwe groene en gebruiksvriendelijke identiteit in één grote 
actie te realiseren. Daarom is een toolbox samengesteld, 
een gereedschapskist met instrumenten om stapsgewijs de 
ruimtelijke kwaliteit van RiVu te verbeteren. Het idee is dat 
reeds bestaande plannen van gemeente, bedrijven en andere 
betrokken partijen zoveel mogelijk worden afgestemd op de 
groenvisie. De plannen zullen elkaar versterken. Bovendien 
kan zo gezamenlijk en binnen al gereserveerde budgetten 
worden toegewerkt naar een groen RiVU.

De instrumenten zijn dus bestemd voor de openbare ruimte 
en private bedrijfsterreinen. Zo wordt de gemeente uitgenodigd 
om de opruimactie te starten en de hoofdwegen aan te planten. 
Bedrijven worden uitgenodigd om op het eigen terrein vooral 
vlinderlokkende en bijenlokkende beplanting te gebruiken. Ook 
worden zij gestimuleerd om daken en gevels te vergroenen. 
Daarnaast kunnen zij gezamenlijk met eenvoudige en 
goedkope materialen één of meerdere pocketparkjes 
realiseren. De parkjes zijn overtuigende ambassadeurs van 
het vernieuwde RiVu. Ze zetten de toon en laten zien hoe 
levendig en aangenaam RiVu kan worden. Ook het inzaaien 
van de oevers en de braakliggende terreinen heeft een sterk 
aanjagend effect. Een kleurrijke bloemenzee toont overduidelijk 
dat er iets gaande is op RiVu.



Tijdelijke natuur met daaraan gekoppeld enkele tijdelijke pocketparks 

Groene randen en oevers

Hoofdstructuur / assenkruis



Wandelroutes/lunchroutes met daaraan gekoppeld enkele (definitieve) pocketparks  

Plekken aan de randen

Injectie van vogelbosjes en vlinderlokkende (onder)beplanting
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Kunst

Vlinderlokkende beplanting

Duurzaamheid

Boomstructuur

Pocketparkjes

Gevelgroen

Recreatief medegebruik

Randen en oevers

Dakgroen

Hekwerken en voorterreinen

Braakliggende terreinen

Afkoppeling en hergebruik 
regenwater

groen gebruik duurzaamheid openbare ruimte eigen terrein

Toolbox



Huidige situatie Kasteleinenkampweg

Impressie Kasteleinenkampweg met wilgen en vlinderlokkende beplanting op de voorterreinen, huidige ongebruikte voetpaden en de 
perceelsgrenzen.
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