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In samenwerking met Witteveen+Bos,  TNO en H+N+S Landschapsarchitecten GROND     Paul de Kort



AANLEIDING

Laagfrequent geluid, ook wel grondgeluid genoemd, wordt veroorzaakt door grote vliegtuigen die met vol 
vermogen snelheid maken. Geluid met hoge frequenties wordt door de lucht en door de bodem geabsorbeerd. 
Het laagfrequente geluid heeft een lange golflengte en wordt vooral waargenomen als een zwaar gedreun. Het 
geluid wordt niet geabsorbeerd door de bodem of tegengehouden door geluidschermen en het draagt over zeer 
grote afstanden. Hoe harder en vlakker het aardoppervlak, hoe verder het geluid draagt, waarbij de wind het geluid 
als het ware opjaagt, waardoor het na enkele kilometers nog harder is dan bij de bron.
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Bij wind uit noordelijke richtingen wordt de Polderbaan door Schiphol ingezet als startbaan in plaats van landingsbaan. 
Omdat grondgeluid zich verplaatst onder een hoek van 135˚ ten opzichte van de bewegende bron is het hier 
precies gericht op het noordelijke deel van Hoofddorp. Uit metingen en berekingen van TNO is gebleken dat 
reeksen langgerekte grondribbels, haaks op de richting van het geluid, het effect van het grondgeluid sterk reduceren. 
In 2008 kreeg H+N+S Landschapsarchitecten de opdracht om een ontwerp te maken waarin het principe van de 
grondribbels wordt toegepast in de agrarische strook tussen de Polderbaan en Hoofddorp. Echter om de gewenste 
geluidsreductie van in totaal 10 dB te realiseren, diende ook het zuidelijkste puntje, het gebied Buitenschot, te 
worden voorzien van grondribbels. Dit was volgens velen strijdig met de beoogde functie van Buitenschot als park 
en recreatief uitloopgebied vanuit Hoofddorp.
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De grondvormen
De lage grondwallen
Basiselement voor het ontwerp zijn drie meter hoge grond-
wallen, deze zijn 1,10 meter in het maaiveld ingegraven. Het 
profiel van de grondlichamen is aangepast t.o.v. het in het 
agrarische deel van de polder gebruikte profiel. De rijpaden 
liggen op maaiveldhoogte, waardoor deze 1,00 meter breed 
worden wat een meer comfortabel wandelpad oplevert dan 
de standaard 0,50 meter. Tevens kunnen de beëindigingen 
sober worden afgewerkt.

Het standaard profiel van de ribbels in het agrarische deel

Het profiel voor Buitenschot met bredere rijpaden op maaiveldhoogte.

Het standaard profiel van fase1.
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‘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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Uit berekeningen van TNO blijkt de afstand tussen de toppen van de optimale ribbelvorm vrijwel gelijk te zijn met 
de golflengte van het laagfrequente geluid. Met enige dichterlijke vrijheid zou je kunnen zeggen dat het onzichtbare 
geluid in de grondribbels zichtbaar kan worden gemaakt; ‘gestold geluid’. Als we aannemen dat dit zo is, dan kan het 
uitdoven van het grondgeluid óók zichtbaar gemaakt worden door middel in een ‘uitdovend’ patroon van ribbels. 

De ribbelstructuur die de verkaveling van de polder volgt, vervlechten we met een tweede laag die onder een hoek 
van 18˚ is verdraaid. Zoals golven in de branding zich wenden naar de kustlijn, zo wendt het ribbelpatroon zich naar 
de Geniedijk, die onder een hoek van 36˚ door de verkaveling van de Haarlemmermeer snijdt.  Hierdoor ligt de 
tweede laag ribbels zelfs iets gunstiger op de richting van het geluid. Door de introductie van de tweede laag is een 
raster ontstaan waarin ik mogelijkheden zag om een spannend dwaallandschap op te ontwerpen. 

DWAALLANDSCHAP

Voorheen was de Haarlemmermeer een grote waterplas direct onder Amsterdam, waar wind de golven opstuwde 
en tegen de oevers liet kaatsen. Sinds de inpoldering is dit een traag en weids landschap van grote, rechthoekige 
kavels in een streng gelid. De Geniedijk doorbreekt eigenwijs dit strenge raster, als restant van een waterlinie die 
sinds de opkomst van het vliegtuig haar defensieve waarde heeft verloren.

GROND EN GELUID
Grond is tegenover geluid als massa tegenover energie, materieel tegenover immaterieel, statisch tegenover dynamisch, 
vast tegenover ijl. Het zijn dit soort tegenstellingen en ongelijkwaardige grootheden die, als ze worden samengevoegd, tot 
de verbeelding spreken.

In 2011 nodigde H+N+S Landschapsarchitecten mij uit om samen de dubbele doelstelling van geluidsreductie in 
samenhang met een recreatieve functie te vertalen in een aantrekkelijk parklandschap. 
Ik heb hierbij de harde randvoorwaarden, zoals beoogde geluidsreductie, praktische uitvoerbaarheid en financiële 
haalbaarheid afgewogen tegen zachtere waarden zoals de cultuurhistorische gelaagdheid van het landschap, 
poëtische associaties en ‘dichterlijke vrijheden’. 
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     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

 

Paul de Kort
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

�etspad
houten damwand 2:1 coupure 
voetpad halfverharding
gemaaid pad
ruiterpad
voetgangersplank over greppels
dam met duiker in centrale sloot
gasafsluiter
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Onder invloed van de hoekverdraaiing van 18˚ eindigen de meeste ribbels in een smalle punt, wat het patroon een 
glooiiend en vloeiend karakter verleent. Binnen het weefsel ontstaan beschutte open plekken, kleinere en grotere 
‘kamers en gangen’ die uitnodigen tot sport, spel en recreatie. Grotere manifestaties kunnen in het wybervormige 
400 x 80 meter metende hart van het park worden georganiseerd.  
Van noord naar zuid verdunt het weefsel zich totdat het oplost in enkele langgerekte pyramides. Deze liggen iets 
hoger dan de ribbels waardoor je vanaf de top een mooi overzicht hebt over Buitenschot.

LANDARTPARK BUITENSCHOT
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parkeren Chladni-vijver Luisterend Oor Luisterend Oormanifestatieveld



Landartpark Buitenschot is opgeleverd in 2013
Your Captain Luchfotografie, beeldbewerking Paul de Kort



Bij de parkeerplaats en langs het fietspad staan informatieobjecten met daarop in reliëf het ribbelpatroon 

luchtfoto, Karel Tomeï



Op twee plaatsen in het gebied staan bijzonder objecten, geïnspireerd op de parabolische ‘geluidspiegels’ langs de 
Engelse kust, bedoeld om vijandig vliegverkeer vanaf grote afstand te kunnen horen naderen. 
Een waaier van CorTenstalen segmenten vormt een parabolische schotel. Staand in het object bevindt je hoofd 
zich precies in het brandpunt van de parabool.  In een Luisterend Oor wordt het omgevingsgeluid, dus ook van 
het vliegverkeer, op één punt geconcentreerd. Met je oor in het hart van een Luisterende Oor neem je het geluid 
geconcentreerd en uitvergroot waar. 

LUISTEREND OOR

Luisterend Oor gezien vanaf de Geniedijk, de verkeerstoren van Schiphol op de achtergrond



Op een van de stilste plekken in het park ligt de ‘Chladni-vijver’. Hier kan de bezoeker via een voetpedaal in 
het brugdek een golfmechaniek in werking zetten dat lijnvormige golven maakt in het wateroppervlak van de 
wybervormige vijver.  In een spel met golffrequenties en reflecties tegen de harde oevers ontstaan ruitvormige 
interferentiepatronen als echo’s van het grote ribbelpatroon in het park. 

CHLADNI-VIJVER

Interferentiepatronen in de Chladni-vijver



In het midden van Buitenschot bevindt zich het ‘scharnierpunt’ waar de 18˚ hoekverdraaiing mooi zichtbaar wordt en het ribbelpatroon zich even open vouwt



Het manifestatieveld wordt omsloten door een ring van ribbels die iets hoger zijn dan de omgeving



Landartpark Buitenschot gezien vanaf de Weg om de Noord, Hoofddorp



Langs de Weg om de Noord steken ribbels in een zee van margrieten (eind mei 2015) 


