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1. Huidige situatie Big Spotters Hill

2. Uitzicht vanaf de Big Spotters Hill

3. Kunstwerk van Auke de Vries 

4. Festival Mysteryland dat ieder jaar op de Big Spotters

    Hill wordt gehouden

Haarlemmermeer was in 2002 het podium voor de 

wereldtuinbouw tentoonstelling de Floriade. Deze 

tentoonstelling met het thema “Feel the Art of Nature” 

stond in het teken van duurzaamheid en kwaliteit van de 

leefomgeving. De Big Spotters Hill is ter gelegenheid van 

deze Floriade aangelegd. 

De veertig meter hoge Big Spotters Hill, een met gras 

begroeide zandheuvel, is bedoeld als uitkijkpost. De heuvel 

heeft de afmetingen van de piramide van Cheops, 230 bij 

230 meter. Op de top van de heuvel staat een zwarte kubus 

van 22 x 2 2x 4 meter. Tot voor kort heeft de zwarte doos met 

de vier zuilen op de top van de heuvel dienst gedaan als 

sokkel voor het kunstwerk ‘Ruimtetempel’ van Auke de Vries. 

Een storm heeft het hangende mobiele kunstwerk echter 

zodanig aangetast dat dit niet meer hersteld kon worden. 

De enorme sokkel kan ook gebruikt worden als paviljoen. 

Het dak van het paviljoen vormt een podium met een 

panoramisch uitzicht over de wijde omgeving. 

Handel with Care is gevraagd een nieuwe invulling te 

bedenken voor de top van de Big Spotters Hill . 

  worden gehouden bij het ontwerpproces

 Spotters Hill behouden blijven

 gerealiseerd ook veilig zal moeten zijn. Trappen, hekwerk op top i.v.m. valgevaar

 het oog op toekomstig gebruik

 paneel beneden en 4 panelen op de top

Plan van eisen

Inleiding1

4



1 2

3 4

55



6

1. Piramides van Cheops, Egypte

2. Tetraeder in Bottrop, Duitsland 

3. Begroeide constructie, Park Oerlikon Zurich, 

    Oostenrijk 

4. Artikel uit de Trouw, 6 maart 2009

De titel ‘Feel the Art of Nature’ van de Floriade is leidend 

gebleven in de visie ontwikkeling voor deze opdracht. ‘Feel 

the Art of Nature’ duidt voor ons op het beleefbaar en 

voelbaar maken van de natuurkrachten. 

Piramidevorm

De piramidevorm is sinds mensenheugenis het icoon voor 

energiebundeling. De energie van de zon wordt gebundeld in 

de top en verspreid naar het grondvlak.  Eigenlijk is het een 

hele oude vorm van een energiecentrum. Dit krachtige beeld 

is het uitgangspunt om de beklimming van de Big Spotters 

Hill te bekronen met een volledige piramidevorm op de top.  

Hierdoor zal de functie van de Big Spotters Hill als landmark en 

focuspunt verder worden versterkt.  

Duurzaamheid en bewegen

Door de top groen te maken wordt de piramide ook een icoon 

van de groene energie. 

de fossiele energiebronnen. 

De veertig meter hoge piramidevorm van de Big Spotters Hill 

wordt door de topconstructie compleet gemaakt. Begroeide 

groene kabels trekken het groen van het grondlichaam door 

naar de top. Het groen geeft een natuurlijk gevoel aan de 

duurzaamheid en energie.

Visie2
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Het gehele project bestaat uit verschillende onderdelen. Ons 

voorstel is om het gehele project in fases uit te voeren, maar 

in het ontwerp wordt het eindresultaat wel gepresenteerd. 

Het bestaande budget is niet toereikend om alle onderdelen 

ideeën zo sterk zijn dat ze bij velen enthousiasme oproepen 

hier een belangrijke extra financiële impuls voor kunnen 

geven.

 Spankabels 

 Aanbrengen klimplant, Hedera Helix 

 drinkwaterfonteintje plaatsen

 Verlichting door zonnecollectoren

         

De vier fases 3Proces
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De kabels zijn glad waardoor ze niet te beklimmen zijn. 

Door deze afstand blijft de constructie transparant en is een 

panoramisch uitzicht naar alle kanten mogelijk.  

met Dura Vermeer die in 2002 de Big Spotters Hill hebben 

geraliseerd. Deze hebben ons ook de technische tekeningen 

aangeleverd. Op deze manier is het ontwerp realistisch en 

uitvoerbaar gebleken.  

Het geheel van het grondlichaam van de Big Spotters 

Hill gaat samen met het nieuwe topstuk een duidelijk 

herkenbare piramidevorm vormen. Dit komt neer op het 

compleet maken van een groot landschappelijk gebaar.   

Door de spandraden ontstaat er een open constructie. Deze 

transparantie die speelt met vorm en leegte. De Big Spotters 

Hill wordt door de topconstructie nog meer een beeld van 

kracht en energie. 

Op de Big Spotters Hill met zijn hoogte van 40 meter komt 

de zwarte kubus wordt geplaatst en verankerd. Vanaf de top 

lopen 28 spankabels die de vorm van de piramide bepalen. 

De buitenste bestaande palen worden op hoogte afgeslepen 

en afgewerkt om de spankabels te verankeren. 

De 28 spankabels worden door middel van een betonnen 

voet verankerd in de grond. 

De kabels zijn gemaakt van RVS staalkabel. Door de ‘zilveren’ 

kleur zal deze constructie, tegen de achtergrond van de lucht 

van een afstand een transparante aanblik bieden.

4Constructie

Fase 1
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Afstand tussen de kabels is 

Staalkabel RVS

 

Plaatsen van de middenpaal 

met de kabels voor de Hedera

Voorbeeld constructie
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Impressie ontwerp tijdens Mysteryland (Fase 1 is zonder trap en platform)

Fase 14
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Impressie ontwerp met begroeing 
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De veertig mtr. hoge piramidevorm van de Big Spotters Hill 

wordt door de topconstructie een complete vorm. De begroeide 

groene kabels trekken het groen van het grondlichaam door 

naar de top. Het groen geeft een natuurlijk gevoel aan de 

piramide, die hierdoor een symbool wordt van gezondheid, 

duurzaamheid en energie.

De aarden wallen lopen trapsgewijs op en zijn begroeid met 

drie soorten gras. Het groenbeeld wordt doorgetrokken naar 

de top. Hiervoor is de klimplant Hedera het best geschikt. Dit 

is de enige plant die zich op die hoogte staande kan houden. 

Als de planten worden aangebracht  hebben ze een hoogte 

zodat de top na een aantal jaren is bereikt. De Hedera is 

windbestendig en wintervast en wintergroen. Deze klimplant 

gebruikt de spandraden om zich aan te hechten. Zo ontstaat 

een groen lijnenspel dat op afstand een spannend effect 

geeft en van dichtbij een gevoelsmatige bescherming biedt 

aan de bezoeker. 

De afstand van ruim vier meter tussen de draden waarborgt 

niet alleen transparantie en een vrij uitzicht naar alle kanten, 

maar is ook groot genoeg om altijd licht toe te laten tot de 

binnenzijde van de top van de piramide. De Hedera’s worden 

in tweetallen geplant in nieuwe plantgaten in de bestrating. 

Ze komen aan de binnenkant van de kabels waardoor er geen 

betredingsschade kan optreden. 

Het lopen langs het paviljoen wordt niet belemmerd door 

de spankabels. De afstand tussen de kabels is ruim 4 meter 

zodat er voldoende ruimte en transparantie ontstaat. Juist 

door het lijnenspel van de kabels wordt de bezoeker zicht 

bewust van de weidsheid van het landschap. De lijnen 

vormen een open kamer  waarachter het landschap zich 

ontvouwt.

Uiteraard dient, zoals bij al het groen, ook hiervoor een 

onderhoudsplan opgesteld te worden om de Hedera 

klimplant in goede conditie en proportie te houden. 

Groen4Fase 1
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1 Klimplant langs staalkabel met 
onderaan het plantvak

Voorbeeld klimplant langs 
stalen constructie

Klimplant langs staalkabel

15



Informatieborden en meubilair

De vier hoekzuilen zijn 3 meter hoog en markeren de vier 

windrichtingen. Aan deze zuilen kunnen borden komen met 

informatie over het omringende landschap en desgewenst een 

beschrijving van de doelstellingen van de opdrachtgevers. 

Er wordt gedacht aan borden in groentinten om de groene 

relatie met de klimop en het landschap te bevestigen.

De invulling en het grafisch ontwerp van deze borden zal 

henzelf aangeleverd en ontworpen worden.

De informatieborden zullen gedrukt worden op een folie die 

tussen twee perspexplaten geplaatst wordt waarna deze in 

de juiste vorm wordt gevormd. Dit hoogwaardige materiaal is 

vandalisme bestendig.

De vier zuilen staan op de vier windrichtingen om dit te 

benadrukken en meer oriëntatie te geven is ervoor gekozen 

deze richtingen aan te geven op de zuilen. 

Om de zeggingskracht van de piramide optimaal tot z’n recht 

te laten komen wordt meubilair gebruikt dat het zicht niet 

belemmert.

uit een fonteintje. Er zal nog moeten worden onderzocht of 

het mogelijk is om de watertoevoer vanuit de zwarte kubus te 

transporteren. 

Fase 14
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Banco Colectivo B, Voorbeeld grafisch 

vormgegeven 

Japan

perspexplaten rondom de 

zuilen gebogen

Papeleira Paper Bin, 

17



18

Fase 14

Autocad plattegrond 1:200 Autocad doorsnede 1:200
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Impressie uitzicht vanaf de box met de informatiepanelen op de hoekzuilen
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Fase 25Trap met platform en netconstructie

Voorbeeld netconstructie, Huck Torimex

Net rondom het bovenplatform en de trap. 

Voorbeeld project Huck Torimex, viaduct Maarssen

De Big Spotters Hill verrijst uit het parklandschap en is 

een uitzonderlijke vorm in het Nederlandse landschap. Een 

grote kwaliteit van de heuvel is het panoramische uitzicht 

als men op de top van de heuvel staat. De verschillende 

karakteristieken die het Nederlandse landschap te bieden 

heeft kunnen hier volop worden beleefd. 

Deze kwaliteit kan worden versterkt door het uitkijkpunt te 

verhogen.  Door om de dragende middenas een wenteltrap 

aan te brengen kan de top van de piramide beklommen 

worden. De wenteltrap eindigt in een platform. Zo ontstaat een 

uitkijkplatform met een totale hoogte wordt dan 40 meter + 

van de piramide en het panoramische uitzicht naar alle kanten 

nog beter kunnen worden ervaren. De wenteltrap klimt als een 

energiekolk omhoog, draaiend naar het hoogste punt. De 

trap wordt opgesloten in een koker met een netconstructie, 

zodat aan alle veiligheidseisen is voldaan. Het 

uitkijkplatvorm krijgt tussen de kabels een netconstructie.

Veiligheid

Bovenal is het belangrijk dat alle ingrepen veilig en 

duurzaam zijn. De netconstructies beschermen tegen vallen, 

de spankabels zijn glad en kunnen hierdoor niet beklommen 

worden, de vloer van het uitkijkpunt krijgt een rastervloer.

De Big Spotters Hil  kan  vele nieuwe mogelijkheden 

bieden voor bezoekers. Voorbeelden van mogelijke nieuwe 

door de groene piramide te bewegen, omhoog klimmen tussen 

het oprijzende groen. Het uitkijkplatform biedt vanaf grote 

hoogte overzicht over de verschillende soorten landschappen.

ruimtelijkheid en stilte op deze meditatieve plek, hoog boven 

het landschap. 

Voorbeeld metalen rooster voor vloer
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Impressie trap met platform en netconstructie
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Om de energiehuishouding rond te krijgen willen we graag 

gebruik maken van de grote zonnecollectoren die al door de 

Nuon geplaatst zijn. 

Verschillende deskundigen uit ons netwerk met wie 

we dit hebben besproken, hebben hierop enthousiast 

met alle betrokkenen te gaan overleggen over de verdere 

gebruiksmogelijkheden voor deze collectoren. Het 

uiteindelijk doel is het met duurzame energie aanlichten van 

de Big Spotters Hill.

Ook zal er gebruik worden gemaakt van grondspots die 

zelfvoorzienend zijn doormiddel van een ingebouwd 

zonnecollector. 

1. Tetraeder in Bottrop, Duitsland 

2. Zonnecollectoren NUON op het Floriade terrein van

    2002

3. Voorbeeld avond uitzicht vanaf de heuvel 

4. Grondspot werkend op zonne-energie

Verlichting

Fase 25
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Om het thema van de Floriade van 2002 vast te houden en in 

te spelen op het energievraagstuk kan de heuvel in het teken 

komen te staan van duurzame energieopwekking. Ook het 

huidige bewegings en overgewicht vraagstuk speelt een grote 

rol in dit ontwerp.

door te weinig beweging. Om verder in te gaan op de 

sportieve functie die de heuvel op dit moment ook bekleed 

wil Handle with Care de sporters nog meer bieden.

Om de zwarte kubus een extra functie te geven willen wij 

het platvorm transformeren naar een sportief, duurzaam 

onderdeel van de big spotter. Het parkgebied en de big 

spotter worden in de huidige situatie al veel gebruikt voor 

sport en bewegen. Door het plaatsen van 8 outdoor fitness 

fietsen ontstaat er op de top een eigen workout centrum. 

opwekt en wordt opgeslagen in een grote gezamenlijke 

de energie winning maar een klein deel vormen voor de 

bezoeker wordt hiermee op speelse wijze gestimuleerd een 

kontakten met bedrijven die deze innovatieve outdoorfitness 

apparaten kunnen realiseren.

Het stimuleren van sport is een belangrijk speerpunt in veel 

gemeentes., bijv. de campagne ‘ Amsterdam sport samen’. 

Sport en beweging in de openbare ruimte is van groot belang 

voor de volksgezondheid. Sporten in de buitenlucht is 

gezond en laagdrempelig. Een drinkwaterfonteintje lest de 

dorst na het sporten. 

Fase 36Outdoor fitness en energie regenereren
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mogelijkheden van de fietsen 

op het platform

Voorbeeld van een outdoor 

fiets

het genereren van duurzame 
energie

Het genereren van energie als 

stimulans voor het outdoor 

fitness
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Fase 36Deelgebied 3

Autocad plattegrond 1:200Autocad doorsnede 1:200

26



Impressie outdoor fitness op het plateau van de box
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Fase 47Seizoensbeleving

Om de seizoensbeleving op de Big Spotters Hill te 

vergroten willen wij op een aantal strategische vlakke delen 

bolgewassen aanbrengen die de kleur- en seizoensbeleving 

op de heuvel vergroten. Onderzocht moet nog worden of de 

huidige grassoorten verenigbaar zijn met bolgewassen. 

hoveniers die destijds ook betrokken waren bij de aanleg 

van de Big Spotters Hill. Er is door hen een gedegen 

seizoensbeplanting aan te leggen op de Big Spotters Hill. Het 

voorstel is om op en net over de randen bollen te planten. 

Verschillende soorten worden op variabele hoogtes gepoot 

om ervoor te zorgen dat  er een divers beeld ontstaat door de 

verschillende gewassen en kleuren. 
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Door gebruik te maken van 

verschillende bollen ontstaat 

er een wisselend kleurenbeeld 

Seizoenskleuren doormiddel 

van bollen

seizoensbollen 
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Sjoerd Hoogma

Alice Helenklaken

Tamar Koppel

www.landschapsontwerp.nl

info@hwc.nl

Amsterdam, mei 2009

Colofon8

In samenwerking met: 
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