
LANDSCHAPSONTWERP
Laagfrequent grondgeluid wordt veroorzaakt door vliegtuigen die op de Polderbaan met vol vermogen snelheid maken. 
Geluid met hoge frequenties wordt voor het grootste deel door de lucht en door de bodem geabsorbeerd, waarna geluid met lage 
frequenties overblijft. Dit grondgeluid wordt vooral waargenomen als gedreun. Uit metingen en berekingen is gebleken dat door de aanleg 
van reeksen 3 meter hoge, langgerekte grondribbels haaks op de geluidsrichting, met een onderlinge afstand van 11 meter tussen de 
toppen, het laagfrequente geluid wordt verstoord en verstrooid en daarmee sterk gereduceerd.

In 2008 kreeg H+N+S Landschapsarchitecten de opdracht om een landschapsontwerp te maken waarin het principe van deze grondribbels 
wordt geïntrduceerd in het agrarische gebied tussen de Polderbaan en Hoofddorp. Buitenschot, als zuidelijkste puntje van dit gebied, werd 
in dit plan ook meegenomen. Hier zou een reductie van 2 tot 2,5 dB worden gerealiseerd op het totaal van 10 dB. 

Met het ontwerp voor het Landartpark Buitenschot wordt invulling gegeven aan een convenant over een goede landschappelijke inpassing 
van de luchthaven. In het parkontwerp voor Buitenschot wordt zowel geluidsreductie van laagfrequent grondgeluid gerealiseerd, als een 
recreatieve meerwaarde bereikt. Deze dubbele doelstelling is vertaald in een 33 ha groot parklandschap dat zich op een zeer verrassende 
manier verhoudt tot het overzichtelijke ‘poldergrid’ van de Haarlemmermeer. 

‘Grond’ en ‘geluid’ is massa tegenover energie, vast tegenover ijl, materieel tegenover immaterieel, statisch tegenover dynamisch. Het zijn dit soort 
tegenstellingen die spanning oproepen en daardoor tot de verbeelding spreken.  Uit metingen en berekeningen is gebleken dat het grondgeluid 
wordt verstoord en verstrooid door grondribbels. Met enige dichterlijke vrijheid zou je kunnen zeggen dat het onzichtbare grondgeluid in de 
grondribbels zichtbaar wordt gemaakt. Als we aannemen dat dat zo is dan betekent dat tegelijkertijd dat het verstoren en verstrooien van het 
grondgeluid óók zichtbaar gemaakt kan worden.”

Door de ontwerpers H+N+S Landschapsarchitecten en beeldend kunstenaar Paul de Kort is een tweede laag in het ribbellandschap 
geïntroduceerd die 18º is gedraaid ten opzichte van de basisstructuur. Zoals golven in de branding zich wenden naar de kustlijn, zo wendt 
deze tweede laag zich naar de Geniedijk, die onder een hoek van 36˚ door de rechthoekige verkaveling van de Haarlemmermeer snijdt.  
Hierdoor ligt deze tweede laag meer haaks op de richting van het grondgeluid waardoor ze nog effectiever is. 
De twee ribbelstructuren zijn vervlochten tot een ingenieus netwerk en vormen samen een spannend dwaallandschap.  Van noord naar 
zuid verdunt het ribbelweefsel zich totdat het oplost in enkele langgerekte pyramides. 

Beschutte open plekken en kleinere en grotere ‘kamers’ nodigen uit tot sport, spel en recreatie. Centraal door Buitenschot loopt een 
geasfalteerd fietspad dat de Geniedijk met de landbouwweg langs de Vijfhuizertocht verbindt. Een halfverhard voetpad maakt een rondje 
door het park en snijdt ‘zacht’ door de ribbels of volgt ze. Een stelsel van gemaaide paden vormt een informeel netwerk.
De basis van het park bestaat uit bloemrijk grasland. De grondwallen zijn ingezaaid met langzaam groeiend roodzwenkgras dat scherp 
afsteekt tegen het hoge gras. Verschillende boomsoorten zoals abeel, wilg, eik, esdoorn, es, walnoot en zoete kers zijn afwisselend in een 
ruim en los verband aangeplant. De coupures, de bruggen over de greppels en de oevers van de vijver worden in duurzaam hardhout 
uitgevoerd. 

KUNST
Grotere manifestaties kunnen in het 500 meter lange en 100 meter brede hart van het park plaats vinden.  Voor het Kunstfort Vijfhuizen 
kan Landartpark Buitenschot in de toekomst dienst doen als uitvalsbasis voor speciale buitenexposities. 
Daarnaast zijn enkele permanente kunstwerken speciaal ontworpen voor Buitenschot; 
Op twee hogere punten in het park staat een ‘Luisterend Oor’. Dit zijn 3,5 meter hoge schaalvormen die het omgevingsgeluid opvangen. 
Met je oor in het hart van een ‘Oor’ wordt het geluid letterlijk geconcentreerd en uitvergroot. 
Op een van de stilste plekken in het park ligt de ‘Chladni-vijver’. Hier kan de bezoeker via een handmatig aangedreven golfmechaniek 
‘vlakke golven’ maken het wateroppevlak van de wybervormige vijver. In het spel met verschillende golffrequenties, die reflecteren tegen 
de harde oevers onder de speciale hoek van 18˚, ontstaan geometrische golfpatronen. 

BEHEER EN ONDERHOUD
Het beheer van het park is gericht op de beleving en zichtbaarheid van het landartpark en de functies die daaraan zijn toegevoegd. 
Grasmaaien en afvoeren is de dominante beheersactiviteit. Het maaien van de steile taluds van de ribbels vormt hierbij de grootste 
uitdaging. Door de omvang van Buitenschot is de verwachting dat toekomstige beheerspartijen in machines zullen investeren die optimaal 
zijn afgestemd op de specifieke eigenschappen van dit maaiveldontwerp. 

SAMENWERKING
Voor het ruimtelijke ontwerp hebben H+N+S Landschapsarchitecten nauw samengewerkt met beeldend kunstenaar Paul de Kort. 
In samenspraak met TNO en Witteveen+Bos is het ontwerp uitgewerkt tot een goed functionerend plan. 
Het planproces is begeleid door een projectgoep bestaande uit de opdrachtgevers Schiphol Airport en stichting Mainport en Groen, 
de gemeente Haarlemmermeer en het recreatieschap Noord-Holland als beoogd beheerder.  

In een proefaanleg van enkele stroken in de polder is vastgesteld dat de geluidsreductie volgens verwachting wordt gerealiseerd. 
Het park zal naar verwachting in de loop van 2012 worden aangelegd.

‘De 18e eeuwse natuurkundige Ernst Chladni strooide zand op 
een metalen plaat die hij daarna met een strijkstok in trilling 
bracht. Zodra de aangestreken plaat een ‘grondtoon’ liet horen 
sprong het zand op en organiseerde zich tot een geometrisch 
patroon. De onzichtbare grondtoon werd in het zand zichtbaar.’
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Landartpark Buitenschot
Een geluidslandschap voor Schiphol-Hoofddorp

Voorlopig ontwerp

     BUITENSCHOT / GRONDGELUID
1 grote omsloten kavel
 speel- / manifestatieveld
 totaal 550 x 85 mtr 
2 kleinere semi-omsloten kavels als intiemere plekken
 piknikken/ barbecuen/ kinderfeestjes etc...
 •‘chillen’ in de zon
3 grotere, soms langgerekte en 
 omsloten kavels voor sport, spel,
 honden training etc...
      SPECIALS
4  ‘Het Luisterend Oor’ geluidsspiegel vangt en concentreert 
 het vliegtuig / omgevingsgeluid
5 ‘Frequentievijver’ 
 ‘GrondGeluid’ zichtbaar gemaakt als interferentie van watergolven
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beeldend kunstenaar
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abeel, eiken en wilgenbomen

pyramide als ‘sokkel’ voor ‘Het Luisterend Oor’

pyramide als uitzichtspunt

ribbels met greppel aan weerszijde

ribbels 3 meter hoog zonder greppel

fietspad
houten damwand 2:1 coupure 
voetpad halfverharding
gemaaid pad
ruiterpad
voetgangersplank over greppels
dam met duiker in centrale sloot
gasafsluiter
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