
Vlietland is een veelzijdig en omvangrijk watersport-, recre-
atie- en natuurgebied met een rijke historie. De meren van 
Vlietland liggen aan de rand van het Groene Hart en vlakbij 
Leiden, Den Haag en Zoetermeer. Vlietland ligt in het hart 
van een netwerk van waterwegen die toegang bieden naar 
de andere Hollandse Plassen. Het gebied ligt vlakbij de kust 
en heeft zowel landelijke als stedelijke kwaliteiten. Naast 
het ruime culturele aanbod in de buurt van Vlietland zoals 
musea, kastelen, molens en andere historische gebouwen, 
biedt Vlietland veel voorzieningen voor actieve en passieve 
recreatie en een afwisselend programma van sport- en spe-
lactiviteiten op en om het water. Op het gebied van water-
sport kan men alles beoefenen en daarvoor benodigdheden 
huren. Verder heeft Vlietland onder meer een groot klim-
park, een aquapark, havens, meerdere horecavoorzieningen, 
grote stranden, een camping, ruime gratis parkeergelegen-
heid en een groot padenstelsel voor fi etsers, wandelaars en 
ruiters. Dit alles maakt van Vlietland een recreatiegebied dat 
bol staat van uitdaging en activiteit!

www.vlietland.com

Vlietland verrassend veelzijdig onderdeel van de Hollandse Plassen!

Meer weten? 
Kijk op www.hollandseplassen.com 

Het Ondernemers Platform Hollandse Plassen (OPHP) zet 
zich in voor optimalisatie van dit gebied:
Dit samenwerkingsverband is opgericht door en namens de circa 1100 
water gerelateerde ondernemingen aan en om de Hollandse Plassen met 
als doel dit unieke watersport- en recreatiegebied nog aantrekkelijker te 
maken voor recreanten en toeristen. Dit wil men doen door:
> Het gebied als totaal beter op de kaart zetten door goede promotie 

en marketing.
> Betere samenwerking tussen overheden, bedrijven en watersport-

organisaties.
> Het wegnemen van knelpunten en benutten van kansen als betere 

verbindingen, aanlegmogelijkheden, bewegwijzering, vaardiepte en 
verruiming van brug- en sluistijden.

Meer achter de dijken...

Meer achter de dijken...
Het Hollandse Plassengebied heeft een indrukwekkende 
historie en het is een bijzondere ervaring hier te varen, te 
fi etsen, te wandelen of op een andere wijze te recreëren.
De Hollandse Plassen, het meest waterrijke stuk Holland 
tussen de grote steden. Een landschap, niet ontstaan maar 
ontworpen. Een gebied dat zichzelf door de eeuwen heen 
telkens weer opnieuw heeft uitgevonden. Met een prominen-
te rol voor het water. Als bron voor de bevloeiing van onze 
akkers, als netwerk van de vele handelsroutes tussen stad en 
land, als verdedigingslinie, als bron voor visserij en… een plek 
om naar weg te trekken vanaf het drukke vaste land. Ons land 
ontstond letterlijk en fi guurlijk uit water. We vochten ertegen 
en leefden ervan. Het trok mensen van verre, die dit stukje 
Nederland maakten tot het kloppende hart van de wereld. 
Een stuk puur Hollandse waterhistorie. Terug te vinden in onze 
landschapsinrichting, infrastructuur, bedrijvigheid, recreatie-
faciliteiten en -activiteiten, evenementen en watersport. Eigen-
zinnig vormgegeven door vindingrijke mensen en ontsloten via 
de vele waterwegen. Een eigenwijs stukje wereld onder de zee-
spiegel, bol van activiteiten met een rijke ontstaansgeschiede-
nis. Je ontdekt keer op keer meer ‘Holland’ achter onze dijken.

Vlietland


