
 

Stichting Leefomgeving Schiphol verdeelt € 20 miljoen. 

De stichting Leefomgeving Schiphol heeft als doel het bevorderen van de kwaliteit van de woon- 

werk- en leefomgeving in de Schipholregio. De stichting geeft een bijdrage aan omgevingsprojecten 

die de leefbaarheid in een bepaald gebied verbeteren. Het gaat zowel om grote (ruimtelijke) 

projecten als kleine initiatieven/activiteiten die de sociale cohesie verbeteren. De stichting wordt 

gefinancierd door de provincie Noord-Holland, Royal Schiphol Group en het ministerie van I&W.  

De stichting heeft voor de periode t/m 2020 € 20 miljoen te verdelen. Dit geld wordt ingezet in 

gebieden nabij de start- en landingsbanen die zwaar geluidsbelast zijn èn waar de leefbaarheid onder 

druk staat. Bij de selectie  van de gebieden is tevens gekeken naar de bijdrage die gemeenten al in de 

periode 2008-2012 hebben gehad. 

De gemeenten die voor een bijdrage in aanmerking komen zijn Aalsmeer, Uithoorn, 

Haarlemmermeer en Haarlemmerliede & Spaarnwoude (Spaarndam).  

De stichting Leefomgeving heeft samen met deze gemeenten, bewoners en andere stakeholders 

gebiedsprogramma’s opgesteld. In deze gebiedsprogramma’s zijn projecten en initiatieven 

opgenomen die de leefbaarheid ten goede komen.  

Hiervoor heeft een inventarisatie plaatsgevonden van gemeentelijke plannen. Daarnaast heeft de 

stichting via een uitgebreid participatietraject met bewoners initiatieven en ideeën in de 

desbetreffende gemeente opgehaald. Door de stichting is gezocht naar synergie tussen de 

gemeentelijke plannen en de bewoners initiatieven. Veel van de initiatieven hebben een plek 

gekregen in de gemeentelijke plannen. Dit maakt deze initiatieven veelal uitvoerbaar. 

In de gebiedsprogramma’s zijn projecten en voorzieningen opgenomen die invulling geven aan een 

kwaliteitsverbetering op gebied van groen, recreatie en sociaal-maatschappelijke voorzieningen. 

Niet alle initiatieven hebben een plek gekregen in de gemeentelijk projecten. Als deze tot een 

verbetering van de leefbaarheid leiden is er de mogelijkheid om een bijdrage te krijgen vanuit het 

initiatievenfonds van de Stichting. Voor iedere gemeente is een initiatievenfonds opgenomen in het 

gebiedsprogramma.   

Per gemeente zijn voor de uitvoering van de gebiedsprogramma’s de volgende budgetten 

beschikbaar: 

Gemeente Aalsmeer:    € 8,0 miljoen 

Gemeente Uithoorn   € 7,5 miljoen 

Gemeente Haarlemmermeer  € 3,0 miljoen 

Gemeente Haarlemmerliede   € 1,5 miljoen 

Een overzicht van de gebiedsprogramma’s is bijgevoegd. 

  



 

Overzicht gehonoreerde projecten en initiatieven Stichting Leefomgeving Schiphol 

Aalsmeer  
Projecten  Projectomschrijving Gehonoreerde initiatieven 
Herinrichting VVA terrein 
 

Herinrichting van het VVA terrein 
Hornmeer tot groen activiteitenpark 
met voorzieningen 
 

• Hoogwaardige inrichting 
hoofdstructuur (centrale vijver met 
fontein en bloemeneiland) 

• Ontmoetingsplein 
• Fitness en freerunplein 
• Recreatieweide ook geschikt als 

evenementen terrein) 
• Terrein voor fietscross 
• Speelbos 
• Terrein voor hondentraining 
• Natuurtuin en moeras 
• Energieplein (educatie) 

Groene lint Het inrichten en verbinden van diverse 
groengebieden in Aalsmeer 

• Pad langs de Molensloot 
• Wandelpad langs molenvliet 
• Bewegwijzering verspreid over 

Aalsmeer 
• Recreatieve verbinding tussen 

greenpark en seringenpark 
• Bankjes verspreid langs de route 
• Recreatieve verbinding over hoge dijk 
• Wandelpad langs de nieuwe N201 

Dorpshuis Kudelstaart 
 

Totaal en duurzaam gerenoveerd 
multifunctioneel gebouw dat 
aantrekkelijk en toegankelijk is voor 
alle bewonersgroepen 

 

• Het gebouw wordt multifunctioneler 
met een goede horecavoorziening 

• De parkeervoorziening wordt 
opgewaardeerd waardoor het 
dorpshuis goed bereikbaar blijft en 
het ‘sociaal fundament’ in 
Kudelstaart blijft. 

• Toegankelijkheid verbeteren van het 
gebouw. 

• Diverse verenigingen kunnen zich 
huisvesten in het gerenoveerde 
dorpshuis tegen een laag tarief 

• Benadrukken van de saamhorigheid 
in Kudelstaart  

• Samen koken Samen eten 

Machinepark Aalsmeer 
Oost 
 

Verbeteren van het aanzien en 
ruimtelijke kwaliteit van de omgeving 
en van greenpark Aalsmeer voor de 
bewoners van de aangrenzende wijk 
Nieuw Oosteinde 
 

• Buffer Machineweg langs het water; 
verfraaien van deze zone tot een 
aangename verblijf en 
ontmoetingsplek 

•  Zwanenwater; verbeteren recreatie 
en ontmoeting.  

• Buffer machineweg langs het water; 
verbeteren opzet en inrichting door 
bankjes en straatmeubilair 

• Vergroten toegankelijkheid van de 
groene zone tussen Nieuw Oosteinde 
en het bedrijvenpark 

• Herinrichting van buitenterrein van 
de sporthal (Bloemhof) 



Waterfront Aalsmeer 
 

Vergroten van de toegankelijkheid en 
de zichtbaarheid van de oevers van de 
Westeinderplassen en het vergroten 
van mogelijkheden voor waterrecreatie 
en voor niet-seizoensgebonden 
recreatie in Aalsmeer.  
 

• Realisatie van een promenade langs 
het water en aanleg van een nieuw 
strand 

• Elementen die de 
interactie/ontmoeting stimuleren 
zoals BBQ plek, houten vlonder, 
vlonderstoelen, drijvend ponton, zit 
trap langs de promenade, 
amfitheater 

Werkschuit 
 

Ingrijpendere verbouwing van de 
nieuwe locatie waardoor een breder 
cursusaanbod gerealiseerd kan 
worden.  

• Vergroten van cursusaanbod 
• Koken (samen koken samen eten) 

Speeltoestel 
Kinderboerderij 
 

Vergroten van de aantrekkelijkheid van 
de kinderboerderij voor gezinnen met 
jonge en iets oudere kinderen 

• Aanschaf en realisatie van een nieuw 
speeltoestel voor oudere kinderen bij 
kinderboerderij Boerenvreugd 

Initiatievenfonds Aalsmeer 
 

Kleine door bewoners gewenste 
initiatieven ter verbetering van de  
leefbaarheid mogelijk maken  
 

• Kinderkunstroute 
• Radioschool voor jongeren 
• Buurtbus Welzijn op wielen 
• Spotterplek – hangplek voor ouderen 
• Pilotproject 75+ bezoek 
• Wijkcoach ter vergroting sociale 

cohesie 
• Extra groen/bloemen in centrum 
• Ondersteuning bewoners complex 

Mijnsheerlijckheid 

 

Uithoorn 
Projecten  Projectomschrijving Gehonoreerde initiatieven 
Dorpscentrum Amstelplein 
 

Kwaliteitsimpuls van openbare 
voorzieningen buiten het 
gemeentelijke plangebied 
(dorpscentrum Amstelplein) 
 

• Kwaliteitsimpuls openbare ruimte in  
groter gebied dan alleen ter plaatse 
van de oude N201 

• Verschil in materialisering tussen 
gemeentelijk deel en SLS 

• Vergroening van de openbare ruimte 
• Kunstroute op de verbinding 

Amstelkade en Zijdelmeer 

Nieuwbouw De 
Scheg/buurtnest 
 

Nieuwbouw van een multifunctioneel 
gebouw met ruimte voor sporthal en 
buurthuis 

• Nieuwbouw De Scheg en het 
buurtnest 

• gymnastiekonderwijs,  
• sociale ontmoetingsplaats,  
• Ontmoeten sport en cultuur voor 

ouderen en jongeren 
• Activiteiten voor 

volwassenen/nieuwkomers (taalles) 
• Faciliteren van diverse cursussen 
• Samen koken, Samen eten 
• Restaurant  gerund door 

statushouders 
• Wereldkeuken 

Multifunctioneel gebouw 
Thamerdal 
 

Totaal en duurzaam nieuw 
multifunctioneel gebouw. Aantrekkelijk 
en toegankelijkheid voor alle 
bewonersgroepen 

• Nieuwbouw multifunctioneel 
gebouw naast het Duet 

• Sportzaal voor wijk en school 
• Ruimtes voor maatschappelijke 

instellingen 
• Ontmoeten sport en cultuur voor 

ouderen en jongeren 
• Activiteiten voor 

volwassenen/nieuwkomers 
• Faciliteren van diverse cursussen 
• Buitenruimte Het Duet (opslagruimte 

materialen) 



Dorpscentrum de Kwakel 
 

Verbeteren kwaliteit openbare 
buitenruimte 

• Diverse particuliere initiatieven in 
het dorpscentrum (supermarkt, 
appartementen, opknappen 
speeltuin) 

Cultuurpodium de 
Hoeksteen 
 

Restauratie van het theater tot een 
multifunctionele accommodatie 
 

• Restauratie van een bruikbaar 
theater inclusief foyer 

• kunst onderwijs, 
• Samenzijn 
• muziek onderwijs  
• Filmhuis 
• Oefenruimte 

• Stimuleren van kunst en cultuur 
• Toegankelijk maken van monument 

De Hoeksteen 

Groen en Recreatie 
 

Realisatie van openbaar toegankelijke  
groenvoorzieningen in en nabij De 
Legmeer 
 

• Ontmoetingsplek, hangplek 
• Schooltuinen/voedselbos 
• Open luchttheater 
• Speelbos/ waterspeelplek 
• Vlindertuin met wandelgebied 
• Fietspaden/wandelpaden 
• Natuuronderwijs 

Kinderboerderij Olievaar 
 

Realisatie van een duurzaam gebouw 
bij de kinderboerderij 
 

• Kinderboerderij 
• nieuwbouw van de 

dorpsboerderij: 
• Natuureducatie 
• ontmoeting 

Initiatieven fonds Uithoorn 
 

Kleine door bewoners gewenste 
initiatieven ter verbetering van de  
leefbaarheid mogelijk maken  
 

• recreatieruimte Hoge Heem 
• Beach event 
• Streekmarkt 
• Verplaatsen scouting 
• Samen aan de Amstel 
• Muziek en dans 
• Waterspeelplek 
• Vlindertuin 
• Speelbos 
• Mobiele ontmoetingsplek 
• Speelplek voor oudere kinderen  
• Initiatieven zorg, ondersteuning, 

sport 

 

Haarlemmermeer 
Projecten  Projectomschrijving Gehonoreerde initiatieven 
Rijsenhout 

Dorpshuis De Reede 
 

Verbouwen/vernieuwen Dorpshuis de 
Reede  

• Kwaliteitsimpuls openbare ruimte 
versterken relatie met dorpsplein 

• Verbeteren voorzieningen aanbod in 
Rijsenhout waaronder dorpshuis De 
Reede 

• Verduurzamen en 
multifunctionaliteit van de 
voorziening 

• Verhogen van gebruikskwaliteit en 
lichtinstallaties van De Reede  

• Grote zaal voor max 500 aanwezigen 

Multifunctioneel 
sportcomplex  
 

Nieuwbouw van een multifunctionele 
sportaccommodatie (gebouw) voor alle 
sportverenigingen in Rijsenhout. 

• Samenvoegen sportverenigingen 
• Verlagen exploitatie van de 

sportverenigingen 
• Behoud van jeugd door 

aantrekkelijke sportvoorzieningen 

Ringdijk beleid 
 

Versterken recreatieve functie van 
Rijsenhout voor de inwoners van 
Rijsenhout 

• Nog nader in te vullen 



Lijnden 

Renovatie Dorpshuis 
Vluchthaven 
 

en multifunctioneel en duurzaam 
dorpshuis dat ruimte biedt aan de 
huidige en toekomstige activiteiten in 
Lijnden 

• Verduurzamen dorpshuis 
• Verhogen gebruikskwaliteit 

Ringdijk beleid 
 

Versterken recreatieve functie van 
Lijnden voor de inwoners van Lijnden 
 

• Nog nader in te vullen 

Burgerveen 

Renovatie Dorpshuis 
Marijke 
 

Een multifunctioneel en duurzaam 
dorpshuis dat ruimte biedt aan de 
huidige en toekomstige activiteiten in 
Burgerveen in combinatie met 
zorg/seniorenwoningen 

• Verduurzamen dorpshuis 
• Groter aanbod cursussen 
• Pilot project voor gasloos leven en 

zelfvoorzienend zijn 

Ringdijk beleid 
 

Versterken recreatieve functie van 
Burgerveen voor de inwoners van 
Burgerveen 

• Nog nader in te vullen 

Aalsmeerderbrug, Oude Meer, Rozenburg 

Renovatie Dorpshuis Renovatie van het dorpshuis tot een 
duurzaam gebouw 

• Renoveren buurthuis 

Ringdijk beleid 
 

Versterken recreatieve functie van 
Aalsmeerderbrug voor de inwoners van 
Aalsmeerderbrug 
 

• Nog nader in te vullen 

Haarlemmermeer algemeen 

Initiatieven fonds 
Haarlemmermeer en 
Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude 

Kleine door bewoners gewenste 
initiatieven ter verbetering van de  
leefbaarheid mogelijk maken  
 

• Speeltoestellen Vossennest Lijnden 
• Buurt coöperatie Rijsenhout 
• Speeltoestellen Aalsmeerderbrug 

 

 

Spaarndam 
Projecten  Projectomschrijving Gehonoreerde initiatieven 
Hartje Spaarndam 
 

Herontwikkeling dorpscentrum en 
sportvoorzieningen 
 

• Nog nader in te vullen  

 

 


