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Je ontdekt keer op keer meer ‘Holland’ achter onze dijken
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De acht grote watersportgebieden in het midden van de Randstad vormen tezamen met veel kleine meren en de verbindende 

waterwegen het unieke watersport- en recreatiegebied De Hollandse Plassen. Veel mensen kennen de Kagerplassen,  

het Braasemermeer, de meren in Vlietland, de Westeinder Plassen, de Vinkeveense Plassen, de Loosdrechtse Plassen,  

de Nieuwkoopse Plassen en de Reeuwijkse Plassen afzonderlijk, maar minder goed als aaneengesloten vaargebied.  
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In het Groene hart & de Randstad 

De Hollandse Plassen liggen centraal in  

Nederland en zijn makkelijk en snel  

bereikbaar, zowel over land als over water.  

De locatie midden in de Randstad tussen de  

eeuwenoude steden Amsterdam, Leiden, Den 

Haag, Rotterdam en Utrecht in combinatie met 

het natuurschoon van het Groene Hart maken 

dit een uniek watersport- en recreatiegebied.  

ligging & bereikbaarheid hollandse plassen

de verbindingen

Het vaarwegennetwerk tussen de verschillende Hollandse  

Plassen is aantrekkelijk en zeer uitgebreid.   

Meer informatie over vaarroutes en de vele recreatie-

mogelijkheden vind je op de website van de Hollandse Plassen 

hollandseplassen.com
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‘de bekendheid Van de hollandse plassen  

zal Vergroot worden. Veel meer mensen 

kunnen dan gaan genieten Van dit  

unieke watersport- en recreatiegebied  

in het groene hart Van holland!’

Anders dan de Friese meren en de Zeeuwse wateren zijn 

de Hollandse Plassen makkelijk en snel bereikbaar voor 

de circa 4,5 miljoen mensen die in de Randstad wonen. 

Daarnaast bieden de Hollandse Plassen verrassend veel 

natuurschoon en een grote diversiteit aan recreatie- 

mogelijkheden. De eeuwenoude dorpen, steden en  

landschappen langs de Hollandse Plassen en de  

verbindende waterwegen herbergen een schat aan  

historie en cultuur alsook veel gezellige winkelstraten 

en terrasjes. Onze Hollandse Plassen, een gebied om 

trots op te zijn, mede omdat de historie zo rijk is en  

de waterrijke omgeving zo divers.

 

oer-hollandse panorama’s

Ontspannen, in welke vorm dan ook, doe je op en rond 

de Hollandse Plassen. Met zeilboot, motorboot, sloep, 

kano of rubberboot lijk je te varen door schilderijen van 

Hollandse Meesters. Met molens op de achtergrond, via 

bloemrijke oevers, door polders, langs dijken en door 

sluizen is het echt genieten.

 

Zon, water & activiteiten

Door de verscheidenheid aan grote en kleine plassen, 

met een wateroppervlakte van in totaal ruim 90 km2, is 

er in ieder gebied van de Hollandse Plassen iets anders 

te beleven. Of je nu wilt zeilen of waterskiën, zwemmen 

of wakeboarden, dobberen of surfen, voor iedere water-

sportliefhebber is er voldoende te beleven voor een paar 

uur, een dagje uit of een vakantie van enkele weken.

Rond het water

Ook langs de waterkant is genoeg te ervaren, want 

vanaf de oevers zien de Hollandse Plassen er al net zo 

mooi uit. Diverse fiets- en wandelroutes voeren je langs 

verschillende historische plekken, terrassen en gezellige 

havens. Met de wind in de haren en het zonnetje op het 

gezicht is het genieten met een hoofdletter G.

 

de hollandse Plassen stellen zich voor

Iedere plas is uniek met haar eigen wetenswaardig-

heden en achterland. Zij stellen zich graag allemaal 

voor, zodat zowel de avontuurlijke watersporter als 

liefhebbers van historie en natuur weten wat dit  

mooie stukje Holland te bieden heeft.  

Welkom op de Hollandse Plassen. 
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De Westeinderplassen zijn een eldorado voor de  

watersporter. Je kunt hier op het water tot rust komen of 

juist stoom afblazen. Een heerlijk achterland, bol  

van gezelligheid, maakt dat het leven hier bruist!

De Westeinderplassen, met een oppervlakte van ruim  

10 km2, heeft het grootste wateroppervlak van de  

Hollandse Plassen. Eén grote plas (de Grote Poel) en  

verschillende kleine plassen (o.a. Kleine Poel, Koddes Poel). 

De Bovenlanden is een prachtig gebied in de Westeinder-

plassen, met kleine, door sloten verbonden eilanden/ 

akkers waar van oudsher o.a. de unieke seringenteelt 

plaats vond. Je waant je hier in de tuinbouw van vroeger. 

Er is een aantal openbare eilanden die bedoeld zijn  

voor dagrecreatie, daar kun je maximaal 48 uur blijven 

en mag je op de boot overnachten. Er zijn ook een aantal 

boodschappensteigers in Aalsmeer en Rijsenhout. Neem 

bijvoorbeeld de Dorpshaven in Aalsmeer waar je kunt 

aanleggen midden in het centrum en zo de winkelstraat 

inloopt. De dorpen rondom de Westeinderplassen staan bol 

van de gezelligheid door meerdere cafés, restaurants en 

jachthavens waar veel evenementen georganiseerd worden. 

De Grote Poel is voor zeilers uniek om even de wind door 

de haren en zeilen te laten gaan. Aan de horizon is de  

Watertoren van Aalsmeer een icoon. Dit alles maakt  

deze plassen tot een geliefde trekpleister voor  

watersporters met kleine, grote en snelle boten. Welkom 

op de Westeinderplassen.

Plaatsen in het achterland;

Aalsmeer, Kudelstaart, Leimuiden, Burgerveen, Rijsenhout.

Een eldorado voor de watersporter, een heerlijk  

achterland dat bol staat van gezelligheid.
WesteINdeRPLasseN

De Drecht is een doorvaart in de  
prachtige Bovenlanden. 

Windsurfer bij recreatie eiland  
Vrouwentroost op de Grote Poel. 

De Dorpshaven van Aalsmeer, midden  
in het gezellige centrum.

Op de Westeinderplassen worden allerlei evenementen op  
en rond het water georganiseerd. Met je sloep of motorboot zit 
je op de eerste rij wanneer er op de Grote Poel één van de vele 

zeilwedstrijden aan de gang is. Bijzondere en gezellige  
evenementen om te bezoeken met de boot; PlasPop,  

Watertheater en de Westeinder Week in juni. Maar ook de  
beroemde Pramenrace die jaarlijks in september plaatsvindt.

Welkom op de Westeinderplassen



hollandse plassen  |   7

De Reeuwijkse Plassen kent twee gezichten: die van  

de gezellige drukte in de polders en die van de rust  

op het water. Ontdek en koester deze plassen met zijn  

authentieke Hollandse polderland in een prachtige  

vaar- en natuurgebied. 

De Reeuwijkse Plassen bestaan uit dertien kleinere plassen 

tussen Reeuwijk en Gouda. De plassen hebben allemaal 

een rechthoekige vorm, waarin de vroegere verkaveling 

van de veengronden uit de tijd van de ‘Grote Ontginning’ 

duidelijk herkenbaar is. Rondom het water ervaar je het 

oude polderland met zijn houtkaden, rietkragen, dijken  

en boerenweggetjes. Hollandser kan het niet!  

Op ’s-Gravenbroek, Elfhoven, Vrijhoef, Kalverbroek,  

Roggebroek, Nieuwenbroek, Groot en- Klein Vogelenzang 

en Gravenkoop zijn motorvaartuigen toegestaan.  

Op ‘s-Gravenbroek en Elfhoeven wordt veel gezeild. De 

plassen Broekvelden en Vettenbroek zijn speciaal  

ingericht voor windsurfers. De overige plassen zijn 

verboden voor sloepen en motorboten. Voor varen op de 

Reeuwijkse Plassen is altijd een vaarontheffing nodig. Er 

zijn twee toegestane aanlegplaatsen voor recreatie aan het 

water, op Elfhoeven en Roggebroek. Ga je de Breevaart op 

richting Reeuwijkse Hout ligt aan de Verlengde Breevaart 

het vakantiepark Landal De Reeuwijkse Plassen. Hier beleef 

je een onvergetelijke vakantie in het Groene Hart.  

Welkom op de Reeuwijkse Plassen.

Plaatsen in het achterland;

Reeuwijk, Gouda, Bodegraven, Waarder, Driebruggen, Hogebrug,

Boskoop, Waddinxveen.

Het is ontspannen varen en zeilen in 
deze ongedwongen omgeving.

De Reeuwijkse Plassen hebben een  
oer-Hollands veenlandschap.

Het bekende vakantiepark van Landal 
aan de Reeuwijkse Plassen.

Ontdek en koester de rust op het water 

in dit bijzonder mooie natuurgebied.
ReeuWIjKse
PLasseN

De Reeuwijkse Plassen hebben heel wat te bieden. Het  
omringende weidegebied is daarmee minstens zo belangrijk. 
De bloemrijke slootkanten in de polder verkleuren pachtig in 
het voorjaar en zijn een paradijs voor vogels. De kleine zwaan, 
smient, krakeend, de grutto en de tureluur voelen zich thuis in 
en om de sloten. ’s Winters en ’s zomers strijken zij in groten 

getale neer. Niet voor niets is een groot deel van dit gebied 
aangewezen als Natura 2000 gebied.

Welkom op de Reeuwijkse Plassen
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De Kagerplassen zijn een belevenis op zich. Het  

landschap met prachtige luchten is net een schilderij. 

Voor watersporters een unieke beleving. Op de  

Kagerplassen is voldoende ruimte voor zeilers, surfers, 

suppers, waterskiërs, sloepen en motorboten.

Het netwerk van kleine rietsloten, vaarten, eilanden en 

polders maakt dit watersport- en natuurgebied uniek in 

zijn soort. Elk eiland heeft zijn eigen molen om het  

droog te malen. De Kagerplassen liggen samen met het  

Braassemermeer namelijk in het gebied met de meeste 

molens van Nederland. Sommige dorpjes stammen zelfs 

nog uit de Romeinse tijd, herkenbaar aan de nog  

aanwezige forten. Varen door dit gebied is als varen door 

een schilderij van een oude meester. Dit land verbindt de 

oude akkerbouwpolders, de Bollenstreek en de historische 

stad Leiden. Aanleggend bij kneuterige Hollandse cafés, 

restaurants en B&B’s laat je mijmerend terugdenken aan 

het Hollandse verleden. Bijzonder is ook Kaageiland, het 

veerpontje heeft nog echte charme en brengt je over  

naar een wereld op zich. Met jachtbouwer Royal van Lent 

(Feadship), maar ook de fraai gerestaureerde pittoreske 

bebouwing, karakteriseert het eiland zich door het sterke 

contrast tussen de vele landschappen in dit gebied. De 

Kagerplassen zijn een must voor de watersporter. Of je nu 

van zeilen, surfen, suppen of waterskiën houdt, vaart in 

een sloep of fietst, er is genoeg ruimte voor iedereen.  

Welkom op de Kagerplassen.

Plaatsen in het achterland;

Kaageiland, Buitenkaag, Huigsloot, Warmond, Sassenheim,  

Rijpwetering, Leiden.

Met de meeste molens van Nederland aan de horizon 

vaar je door een schilderij van een Hollandse meester.
KaGeRPLasseN

Het pontje naar Kaageiland brengt je 
naar een ‘andere’ wereld.

Zeilen of funsport; voor iedereen is er 
plek op de veelzijdige Kagerplassen.

Rond de Kagerplassen ervaar je het  
pure Hollandse landschap met molens.

Een sfeervol beeld van de Zwanburgermolen aan de  
Warmonderleede. De Kagerplassen zijn een stelsel van  

veenplassen en hebben prachtige namen zoals; Zweiland,  
de Spriet, de Laeck, de Warckerleede, het Norremeer,  

de Eijmerspoel, de Dieperpoel, Spijkerboor, Kever en ‘t Joppe. 
Ook de vijf kleinere plassen worden tot de Kagerplassen  
gerekend. Het gaat om Sever, de Koppoel, de Kiekpoel of  
Kleipoel, de veraf gelegen Hanepoel en het Vennemeer.

Welkom op de Kagerplassen
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Het Braassemermeer is een gebied met vele  

mogelijkheden voor de watersporter. Van oudsher  

een plas voor echte zeilsporters, maar tegenwoordig 

steeds meer een plek om heerlijk te dobberen  

en te ontspannen op het water.

Het Braassemermeer, in de volksmond ‘De Braassem’  

genoemd, is een 4,25 km2 groot meer. In het zuiden van  

dit meer ligt het natuurgebied De Hemmen.  

Het Braassemermeer is verbonden met de volgende  

omliggende wateren: De Wijde Aa, de Langeraarse  

Plassen en de Zegerplas en daarmee een grote uitvalsbasis 

binnen de Hollandse Plassen. Via dit waternetwerk voer 

de vroegere handelsvaart vanuit de dorpen naar de grote 

steden. Vele dorpen zoals Roelofarendsveen, Rijpwetering, 

Oude Wetering  en Ter Aar kenmerken zich door de  

land- en tuinbouw. Achter de zelf bedienbare sluis in  

Roelofarendsveen ligt een karakteristiek tuinbouwgebied 

tussen de poelen en sloten van de Veenderpolder. Met een 

sloep of kano waan je je in een stuk Hollandse tuinbouw-

historie. Het gebied kent een groot aantal zelfkazende  

boeren, wonend en werkend in een poldersilhouet,  

tussen de vele molens. Naast land- en tuinbouw bracht het 

water hier ook een mooie sportcultuur voort. De Braassem 

heeft vele grote namen binnen de zeilsport voortgebracht, 

daarnaast is het  een heerlijke plek om te dobberen of een 

frisse duik te nemen. Welkom op het Braassemermeer.

Plaatsen in het achterland;

Roelofarendsveen, Rijpwetering, Oude Wetering, Ter Aar,  

Rijnsaterwoude, Woubrugge, Hoogmade, Papenveer, Bilderdam.

Naast zeilen, zwemmen en varen kun je zo het

sluisje door en vaar je een uniek tuinbouwgbied in.
BRaassemeRmeeR

Dobberen en lekker zwemmen in  
het Braassemermeer is populair.

Zeilers laten de wind haar werk doen 
op het Braassemermeer.

Op de Hemmen kun je met een  
hapje en drankje heerlijk genieten.

De sluis in Roelofarendsveen is een schutsluisje uit 1892.  
Het (zelfbedienings) sluisje verbindt het Braassemermeer met  

de polderwateren van de Veender- en Lijkerpolder. 
Het ligt aan het eind van het haventje van Roelofarendsveen. 

De schutlengte is 20 meter, de kolk is 3,40 meter breed.  
De sluis overbrugt een verval van 1,50 meter. Over het  

oostelijke sluishoofd ligt een ophaalbrug.

Welkom op het Braassemermeer
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Varend over de Nieuwkoopse Plassen kom je  

achter alle geheimen van het moeras. Van een  

klein spannend slootje vaar je zo de open plas op.  

Kom varen, ontdekken en genieten van deze  

verborgen parel in het Groene Hart van Nederland. 

Vooral rustzoekende vaartuigbezitters die houden van 

natuurtochten komen hier ruim aan hun trekken. Dit van 

oorsprong afgeveende gebied heeft een rijke flora en fauna. 

Naast de plassen wordt dit watergebied gekenmerkt door 

een kronkelend ongerept veenstroompje de Meije. Een 

prachtig gebied dat als één van de vele vaarroutes goed  

bevaarbaar is voor sloepen. De Noord- en Zuideinderplas 

zijn onderling verbonden met een route die achter  

Nieuwkoop langs loopt. De vele lintdorpen met  

oorspronkelijke bebouwing vormen mooie dorpsgezichten 

van de karakteristieke Hollandse dorpswaterfronten. In 

deze dorpen vind je voldoende gezellige cafés, restaurants 

en winkels. Waar de streekproducten je dit stuk Holland 

letterlijk laten proeven. Toegang tot de Nieuwkoopse  

Plassen gaat aan de noordkant via de Slikkendammersluis 

en aan de zuidkant via de Ziendesluis. Voor varen in dit  

gebied met een sloep, motorboot – zelfs elektrisch  

aangedreven – heb je wel een vaarvergunning nodig. In 

Nieuwkoop krijg je het gevoel dat Holland nog met rust 

wordt gelaten. Welkom op de Nieuwkoopse Plassen.

Plaatsen in het achterland;

Nieuwkoop, Noorden, Woerdense Verlaat, Woerden,  

Alphen aan den Rijn, Bodegraven.

In Nieuwkoop krijg je het gevoel dat 
de tijd heel even stil heeft gestaan.

De natuur op de Nieuwkoopse Plassen 
is absoluut adembenemend.

Het centrum van Nieuwkoop heeft 
prachtige openbare steigers.

Kom varen, ontdekken en genieten in  

deze verborgen parel in het Groene Hart.
NIeuWKooPse
PLasseN

Op de Nieuwkoopse Plassen zijn diverse openbare plekken 
waar je (gratis) kunt aanleggen. Bij de eilanden Schepengaten, 

Brampjesgat, Machinesloot en Geitekamp (schiereiland),  
overnacht  je voor een periode van maximaal 3 x 24 uur,  

midden in de natuur. Wil jij uniek overnachten? Dan raden wij 
het Dobberhuisje aan het Zuideinde in Nieuwkoop aan.  

Welkom op de Nieuwkoopse Plassen
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Vlietland is één van de grootste en meest aantrekkelijke 

watersport-, recreatie- en natuurgebieden van Nederland! 

Rijk aan sport en spel op en rond het water, voor de ware 

wateravonturiers. Maar er is ook volop ruimte voor de 

liefhebbers van rust en natuur.

Vlietland is een veelzijdig en omvangrijk watersport-,  

recreatie- en natuurgebied met een rijke historie. Het hart 

van Vlietland wordt gevormd door drie meren. Waterwegen, 

fietspaden en wandelpaden verbinden Vlietland met de 

mooie en cultuurhistorisch interessante omgeving. Zo vind 

je in de naaste omgeving van Vlietland eeuwenoude plaat-

sen als Leiden, Den Haag, Delft en Voorburg. Daarbij grenst 

Vlietland aan het Groene Hart en heeft het recreatiegebied 

een directe verbinding met de andere Hollandse Plassen. Er 

zijn volop mogelijkheden voor watersport en landrecreatie 

in Vlietland. Zo zijn er onder meer havens, een zeilschool, 

een surfvereniging, een roeivereniging, een groot aquapark 

en een watersportcentrum. Hier kun je zeilboten, sloepen, 

waterfietsen, motorboten en kano’s huren. Ook watersporten 

als suppen en flyboarden kunnen in Vlietland worden ge-

leerd. Voor wie het liever droog houdt is er een spectaculair 

klimpark. Voor meer ontspanning zijn er ruime stranden en 

ligweiden. Verder heeft Vlietland een camping, een gezellig  

restaurant met terrassen aan het water en andere horeca. Dit 

alles zal binnen enkele jaren gecompleteerd worden door 

recreatiewoningen aan het water en andere aantrekkelijke 

nieuwe voorzieningen. Bezoekers kunnen gratis parkeren.  

Welkom in Vlietland!

Plaatsen in het achterland;

Voorschoten, Leiden, Zoeterwoude, Stompwijk, Leidschendam,  

Voorburg, Wassenaar, Den Haag, Delft.

Vlietland de Rivièra van de Randstad.  

Kom het zelf ervaren en beleven!
VLIetLaNd

Vanaf het Rijn-Schiekanaal (de Vliet) 
kun je Vlietland makkelijk bereiken. 

Flyboarden is een extreme watersport 
die je op Vlietland kunt leren.

Even aanleggen in het riet om  
te zwemmen met de familie. 

Het schitterende recreatiegebied Vlietland wordt wel de  
Rivièra van de Randstad genoemd. Vroeger waren hier  

weilanden waar koeien graasden. Door zandwinning ontston-
den hier drie meren. Op de achtergrond zie je het  

Watersportcentrum Vlietland met haven, zeilschool en  
restaurant Waterfront voor ontspannen vrije tijd aan het water. 

De rust van de natuur; dat voel je en dat merk je.

Welkom in Vlietland
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De Vinkeveense Plassen bieden voor ieder wat wils op 

het gebied van watersport, recreatie en natuur. Lekker 

zwemmen in het helderste water van Nederland of volop 

genieten van een verscheidenheid aan flora en fauna.

De Vinkeveense Plassen worden gekenmerkt door  

de legakkers en de ring van 12 zandeilanden.  

De turfwinning geven de Vinkeveense Plassen haar  

karakteristieke waaiervormige indeling van de vele sloten 

en legakkers, die vervolgens overlopen in de plassen.  

Deze structuur maakt dat je in dit gebied een prachtige  

ontdekkingsreis kunt maken. Het veenwijdelandschap  

dat overloopt in de recreatie eilanden aan de zandwin-

ningsplas, maken het gebied verrassend afwisselend.  

Op de eilanden mag je aanmeren (3 x 24 uur) en kun je 

heerlijk ontspannen. De Vinkeveense Plassen hebben het 

schoonste water van de Hollandse Plassen, een perfecte 

plas dus om te zwemmen. Ook de duiksport heeft hier  

zijn eigen plek gevonden en is één van de drukste  

zoetwater duikstekken van Nederland. De zandeilanden 

zijn ideaal voor iedere watersporter.  

De toegangssluizen, de Proostdijersluis aan de noordzijde 

en de Demmerikse sluis aan de zuidzijde, geven iedere 

watersporter een warm welkom tot de Vinkeveense  

Plassen. Vanaf Nieuwkoop vaar je door de Oudhuijzersluis 

en vanaf Mijdrecht vaar je via de Pondskoeksluis. Welkom 

op de Vinkeveense Plassen.

Plaatsen in het achterland;

Vinkeveen, Baambrugge, Loenersloot, Abcoude.

De Baambrugse Zuwe is een bijzondere 
plek om te vertoeven aan het water.

      Op de Geuzenbrug in Vinkeveen  
   is dit een bijzondere brugwachter. 

Romantische zonsondergang  
bij Jachthaven Vinkeveen. 

De sluizen geven je toegang tot het  

schoonste water van de Hollandse Plassen.
VINKeVeeNse 
PLasseN

De Proostdijersluis aan de Winkeldijk is er eentje met historie. 
Het jaartal waarop de sluis in gebruik is genomen  

ligt waarschijnlijk rond 1874. De eerste sluiswachter was  
Klaas Bon, één van de voorvaderen van de familie Bon die  

nog steeds op dezelfde plek woont.  
Jeroen Bon is nu sluiswachter van deze historische sluis  

die toegang geeft tot de Vinkeveense Plassen.

Welkom op de Vinkeveense Plassen
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De Loosdrechtse Plassen zijn in het bijzonder  

geschikt voor de watersport: zeilen, roeien, kanoën,  

waterskiën en ook is (beperkt) snel varen mogelijk.  

Lekker dobberen op de Wastobbe, zwemmen en  

je ogen uitkijken in de Kalverstraat.

De Loosdrechtse Plassen bestaan uit verschillende plassen. 

De plassen van noord naar zuid, zijn de Eerste tot en met 

de Vijfde Plas, waar de Vijfde Plas het domein is van zwem-

mers en surfers. De Vuntusplas, Breukeleveense of Stille 

Plas en het Wijde Blik maken dit vaargebied compleet. De 

plassen zijn ontstaan uit veenwinning in de 17e en 18e 

eeuw. Er zijn een vijftal openbare recreatie-eilanden en  

ook aanlegplaatsen die gemarkeerd worden door een paal 

met gele kop. Er mag maximaal drie dagen afgemeerd  

worden. Bij De Strook, de Wastobbe en de eilanden Meent 

en Marcus Pos kun je veilig zwemmen. Via de Vecht, met 

zijn prachtige landhuizen, vaar je door sluis ’t Hemeltje 

over het Hilversums Kanaal (afslag naar het Wijde Blijk) 

naar de Raaisluis. Vervolgens vaar je over de Oostelijke 

Drecht naar de Wastobbe. Vaar je de Vecht af richting  

Breukelen dan kun je via de Mijndense Sluis, de Weersluis  

of de Kraaienestersluis de plas op. De Kalverstraat is een  

begrip in Loosdrecht; een oogstrelende vaarweg met  

eilandjes met huizen en bloeiende hortensia’s. De horeca, 

in de dorpen aan het water, bieden voor elk wat wils. Over-

nachten in een hotel of B&B is zeker aan te raden in deze 

pittoreske omgeving. Welkom op de Loosdrechtse Plassen.

Plaatsen in het achterland;

Loosdrecht, Breukelen, Kortenhoef, Loenen aan de Vecht,  

Nieuwersluis, Vreeland.

De bekendste straat van Loosdrecht en 
Amsterdam; de Kalverstraat.

De Loosdrechtse Plassen zijn vooral in 
de zomer gezellig druk. 

Het Hemeltje is één van de sluizen 
richting de Loosdrechtse Plassen.

Gezelligheid op en rond het water,  

dat maakt deze plassen voor iedereen uniek.
LoosdRechtse 
PLasseN

De Loosdrechtse Plassen hebben een regeling voor snelvaren:  
je mag met een boot niet sneller varen dan 12 km/uur  
(en binnen 100 meter van een oever nooit harder dan  

6 km/uur). Met een ontheffing is het toegestaan op  
bepaalde plaatsen en tijdstippen sneller te varen.  

Er is dan geen maximumsnelheid. Een ontheffing voor  
snelvaren geldt tevens voor waterskiën en wakeboarden.

Welkom op de Loosdrechtse Plassen
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Langs de oevers van de Ringvaart ontdek je de  

Haarlemmermeer. Of het nu monumenten, dijkhuisjes  

of de vele restaurants zijn, varend op de Ringvaart  

geniet je! De Ringvaart is ook een belangrijke en  

aantrekkelijke verbinding tussen de Hollandse Plassen  

en andere vaargebieden in Nederland. 

Aan de Ringvaart bevinden zich vier mooie monumentale  

gemalen; het Gemaal De Lynden, De Cruquius, De Leegh-

water en Stoomgemaal Halfweg, Industrieel erfgoed aan  

het water. Je vaart ook langs forten van de Stelling van  

Amsterdam, Fort bij Aalsmeer, Vijfhuizen en Penningsveer. 

Aan de Ringvaart bevinden zich diverse dorpen en oude 

dijkhuisjes die gebouwd zijn na de drooglegging. Een aantal 

dorpen is belangrijk door de bruggen die overgang over de 

Ringvaart bieden. Deze bruggen zijn markante onderdelen 

en horen bij het vergezicht van het landschap in de polder. 

Ook varen er diverse pontjes naar de andere kant van de 

Ringvaart. De bekendste is wel het pontje naar Kaageiland. 

Boeren en bezoekers aan recreatiewoningen maken ook 

dankbaar gebruik van pontjes. Het water speelt lang na de 

drooglegging nog steeds een belangrijke rol in het dagelijkse 

leven. De Ringvaart is de verbinding via het water van  

dorpen, steden en de Hollandse Plassen. De Sloterplas en de  

Nieuwe Meer vormen de verbinding naar Amsterdam.  

De Westeinderplassen, via de Oude Wetering, naar het  

Braassemermeer, met vaarwegen richting Nieuwkoopse 

Plassen, Reeuwijkse Plassen, Vinkeveense- en Loosdrechtse 

Plassen. De Kagerplassen zorgen voor verbinding naar Leiden 

en vervolgens via het Rijn Schiekanaal naar Vlietland en het 

Spaarne geeft toegang tot Haarlem. Welkom op de Ringvaart!

De Leimuiderbrug is een markant  
onderdeel van de Ringvaart.

Gemaal De Cruquius met het bekende 
theehuis en museum. 

Bij Hillegom/Beinsdorp was het start-
punt voor het graven van de Ringvaart.

dorpen aan de Ringvaart;
Lisserbroek, Buitenkaag, Weteringbrug, Leimuiderbrug,  
Burgerveen, Rijsenhout, Aalsmeerderbrug, Oude Meer,  

Nieuwe Meer, Badhoevedorp, Lijnden, Zwanenburg,  
Nieuwebrug, Vijfhuizen, Cruquius, Zwaanshoek, Beinsdorp.

Welkom op de Ringvaart van  
de haarlemmermeerpolder

Gemeente Haarlemmermeer. 

Het poldergevoel vanaf het water.
RINGVaaRt
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In het Groene hart & de Randstad 

De Hollandse Plassen liggen centraal in Nederland  

en zijn makkelijk en snel bereikbaar, zowel over  

land als over water. De locatie midden in de Randstad 

tussen de eeuwenoude steden Amsterdam, Leiden, 

Den Haag, Rotterdam en Utrecht in combinatie met  

het natuurschoon van het Groene Hart maken dit  

een uniek watersport- en recreatiegebied.

de verbindingen

Het vaarwegennetwerk tussen de verschillende  

Hollandse Plassen is aantrekkelijk en zeer uitgebreid.  

Meer informatie over vaarroutes en de vele recreatie-

mogelijkheden vind je op de website van de  

Hollandse Plassen hollandseplassen.com

‘de bekendheid Van de hollandse plassen  

zal Vergroot worden. Veel meer mensen 

kunnen dan gaan genieten Van dit  

unieke watersport- en recreatiegebied  

in het groene hart Van holland!’

    hoLLaNdse PLasseN,  
VeRBINdeNde VaaRWeGeN 
                 eN GemeeNteN 
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Hollandse Plassen ‘Je ontdekt keer op  

keer meer Holland achter onze dijken’ is  

een uitgave van Ondernemers Platvorm  

Hollandse Plassen (OPHP). 

OPHP is een samenwerkingsverband  

van ondernemersorganisaties met  

belang in watersport en recreatie in  

en om de Hollandse Plassen.  

OPHP heeft als doel de bekendheid van  

de Hollandse Plassen te vergroten en  

de vaar- en recreatiemogelijkheden  

daarvan te optimaliseren zodat veel  

meer mensen kunnen gaan genieten  

van dit unieke watersport- en  

recreatiegebied in het Groene Hart.

Dagelijks bestuur oPhP

Bart Carpentier Alting  

(Voorzitter en contactpersoon)

Peter Groen (Vicevoorzitter)

Andries Stokvis (Penningmeester)

Peter van der Spek (Secretaris)

eindredactie

MeerMetContent 

Birgit Cramer van den Bogaart

vormgeving, fotografie & realisatie

vormbrkr | grafische vormgeving BNO

Leo van der Kolk

PaRtNeRs VaN de hoLLaNdse PLasseN
	 		 	
De Meerse accountants & adviseurs    |  Aalsmeer

 Gemeente  |  Alphen aan den Rijn

 Gemeente  |  Nieuwkoop

 Gemeente |  De Ronde Venen

 Gemeente |  Haarlemmermeer

 Grand Café De Parel |  Leimuiderbrug 

 Griekspoor Civiele Techniek |  Nieuw-Vennep

 jachthaven Dragt | Aalsmeer

 kempers watersport  | Aalsmeer 

 Menken Maritiem bv  | Ter Aar

 r.c. vlietland b.v.  | Leidschendam

 sloepschade.nl  | Zoeterwoude-Rijndijk

 vedette jachtbouw bv  |  Ter Aar 

 verbeek advies  | Aalsmeer

 Zeilmakerij aalsmeer  | Aalsmeer

hollandseplassen.com


