
WAT IS DE STICHTING 
LEEFOMGEVING SCHIPHOL?

De Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS) is een onafhankelijke stichting die investeert in gebieden in de 
buurt van Schiphol waar de leefbaarheid onder druk staat. Dit wordt vaak veroorzaakt door geluidsoverlast 
van vliegtuigen, maar kan ook ontstaan doordat woningbouw door de nabijheid van Schiphol niet of  
nauwelijks mogelijk is. Dit kan er voor zorgen dat bewoners hun leefomgeving minder positief ervaren.  
SLS doet hier wat aan door te kijken of ze hulp kan bieden aan mensen die door de ervaren overlast in een  
voor hen onleefbare situatie zitten. Daarnaast wil SLS samen met de gemeente Aalsmeer en bewoners, de 
leefbaarheid verbeteren door te investeren in projecten die een positief effect op de leefbaarheid hebben.

Meer informatie is te vinden op : www.leefomgevingschiphol.nl

SLS wordt gefinancierd  
door de provincie 

Noord-Holland, Luchthaven 
Schiphol en het Ministerie 

van Infrastructuur en  
Waterstaat.

Wat doet SLS voor de inwoners van 
Aalsmeer en Kudelstaart?
Een belangrijke taak van SLS is het helpen van 
mensen die veel overlast van vliegverkeer van en 
naar Schiphol ervaren. Het gaat dan om individuele 
situaties waarbij men in een voor hun onleefbare 
situatie zit. SLS gaat in deze situatie samen met 
de mensen aan de slag om te kijken of er een 
oplossing mogelijk is om de situatie te verbeteren. 
Veelal helpen isolerende maatregelen. Om voor 
hulp vanuit SLS in aanmerking te komen moet men 
wel aan de criteria van SLS voldoen. Dat betekent 
o.a. dat, naast dat men in de Schipholregio moet  
wonen, de ervaren overlast aantoonbaar moet 
zijn en dat deze niet te voorzien was toen men de 
woning betrok. Op de website van SLS is te vinden 
wat alle criteria zijn om eventueel voor hulp in aan-
merking te kunnen komen. In de afgelopen jaren 
zijn al zo’n 50 mensen in Aalsmeer geholpen.

Naast de hulp aan individuele bewoners, heeft SLS 
in de afgelopen 4 jaar ruim 8 miljoen euro voor 
leefbaarheidsprojecten in Aalsmeer beschikbaar 
gesteld. Dit is bestemd voor o.a. kinderboerderij 
Boerenvreugd, De Werkschuit, Dorpshuis  
Kudelstaart, Groene Lint, Jac. Stammespark, 
Waterfront en het VVA-terrein. Dit zijn initiatieven 
die door bewoners, maatschappelijke instellingen 
en de gemeente Aalsmeer in een gezamenlijke 
verkenning in 2017 zijn aangedragen en die de leef-
baarheid en sociale cohesie in de wijken  
verbeteren. Het gaat om gemeentelijke plannen én 
om particuliere initiatieven.

Waterfront
Voor SLS is het project Waterfront het groot-
ste project in de gemeente Aalsmeer. Hier-
voor is 3,4 miljoen euro beschikbaar gesteld. 
De gemeente Aalsmeer richt het gebied rond 
de watertoren opnieuw in. Met de bijdrage 
van SLS is het strand tussen het surfeiland 
en de watertoren vergroot, een wandel-
promenade vanaf het centrum van Aalsmeer 
tot aan het surfeiland en een vlonder aan-
gelegd. Hierdoor worden de recreatievoor-
zieningen aan de Westeinderplassen voor de 
inwoners van Aalsmeer vergroot. 

Aalsmeer kon al in het zomerseizoen van 
2021 genieten van het vergrote strand, de 
verlengde pier en de sloepensteiger. In no-
vember 2021 komt de wandelboulevard met 
voorzieningen gereed. Onderdelen dichtbij 
de Watertoren worden mogelijk pas in 2022 
gerealiseerd. 

Voor meer informatie: 
https://www.aalsmeerwaterfront.nl

Kinderboerderij Boerenvreugd 
De kinderboerderij Boerenvreugd in Aalsmeer 
is een particulier project dat een bijdrage heeft 
gekregen voor twee speeltoestellen voor oudere 
kinderen. Hiermee is de aantrekkelijkheid van de 
kinderboerderij, ook voor de wat oudere kinderen, 
vergroot en is een sociale ontmoetingsplek voor 
meerdere doelgroepen ontstaan. 

SLS in de toekomst
SLS gaat door met het helpen van individuele bewoners. Daarnaast is er de komende 2 jaar nog budget voor kleine, 
particuliere initiatieven. Een initiatief komt voor een bijdrage in aanmerking als dit bijvoorbeeld mensen bij elkaar 
brengt waardoor zij zich gelukkiger voelen in hun omgeving. Een bijdrage is éénmalig en bedraagt maximaal 
10.000 euro. Voorbeelden van dit soort initiatieven in de gemeente Aalsmeer zijn: Opzetten Radioschool, inrich-
ten en verbeteren huiskamer Kudelstaart, herinrichting Ontmoetingstuin Mijnsheerlijck Kudelstaart, Speeltuin 
Clematisstraat, een Vlindertuin in het Seringenpark en een pinpgpongtafel in het Westeinderpark in Kudelstaart. 

Vanaf 2021 investeert SLS ook in onderzoeken naar nieuwe ideeën en technieken die kunnen bijdragen aan het 
verbeteren van de leefbaarheid. Het gaat dan om initiatieven die een positief effect kunnen hebben op bestaan-
de woningen en de woonomgeving. Zo wordt onderzoek ondersteund naar technieken die de geluidsbeleving 
binnens huis verbeteren en ook naar een andere wijze van bouwen waardoor vliegtuiggeluid zowel binnen als 
buitenshuis wordt beperkt.

De projecten van SLS hebben een absolute meerwaarde voor de cohesie en leefbaarheid in Aalsmeer. We bewandelen als gemeente twee sporen als 
het over overlast van Schiphol gaat. We blijven bij het Rijk aandringen op aanpak van het probleem bij de bron, zoals minder vliegbewegingen om 
geluidsoverlast tegen te gaan. Tegelijkertijd kijken we naar maatregelen op de grond die de overblijvende overlast van de luchthaven dragelijker 
kunnen maken. Bij het volgen van dat tweede spoor zijn de bijdragen van SLS mooie voorbeelden.

Wethouder Bart Kabout

Mede door de bijdrage van SLS worden in  
Aalsmeer een aantrekkelijke wandelpromenade  
en recreatievoorzieningen gerealiseerd bij de  
Westeinderplassen. Dit geeft echt een impuls aan 
de omgeving en de recreatiemogelijk- 
heden in Aalsmeer en kan de leef - 
baarheid in dit zwaar belaste gebied  
verbeteren.

Bernt Schneiders, bestuursvoorzitter SLS

VVA-terrein
SLS draagt in dit project bij aan het realiseren van  
een parkachtige omgeving met openbare sportvoor-
zieningen en veel openbaar groen. De plusvarianten 
in het project die door SLS worden gesubsidieerd  
zijn het hondentrainingsveld en de inrichting van  
het ontmoetingsplein rond de centrale vijver.  
In een eerdere fase heeft SLS  al bijgedragen aan  
het fitness- en freerunpark in dit gebied.


