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Het effect van… 
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…met de juiste mensen 
samenwerken 
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…aan de juiste dingen 
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Handen uit de mouwen 

 
• Vaarnetwerk Hollandse Plassen 

van topkwaliteit 

• Hollandse plassen als 
sloepenparadijs 

• Bewoners en bezoekers hebben 
de Hollandse plassen ontdekt 

 

En betekenis geven aan regionale  

programma’s zoals Leidse 

ommelanden 

Hollandse 
plassen 

Bekend & 
bereikbaar 
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“ Een sterk merk en effectieve marketing is altijd het gevolg van de mensen die er achter zitten.” 
Arjan Bakker – Bureau Bolwerk 

Onderscheidende 
producten  

Ambassadeurssschap & 
samenwerking  

Bereikte doelgroep 
Ho[]ANDSE 

PLASSEN 
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• Pilot = eerste, echte concretiseringsslag! 
• Verbinden van: 
–Ondernemers 
–  Gebieden 
–  Stad en land 
–  Historie en recreatie 
–  Al bestaande initiatieven 
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Zorgt voor vergroting van: 
• Recreatieaanbod  
• Netwerken 
• Samenwerking 
• Bekendheid Hollandse Plassen  
• Bekendheid afzonderlijke merken en producten 
• Inspiratie 
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Het resultaat… 
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Het eerste resultaat… 
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“ ....een arrangement dat we nog 
maar twee maanden geleden met 
een aantal partijen hebben 
bedacht nu al een succes” 
Peter van Driel - Molenaar 

Arrangement ‘ Molenaar Vertelt’. Toeristen en recreanten stapten op 
bij Molenmuseum Leiden. Varen mee met molenaar over de Hollandse 

Plassen langs mooie molens. Inclusief bezoek aan molen. 



“ Wat een mooie opkomst! Super.”  
Tom Hazenberg – Hazenberg Archeologie 

Genieten van een typisch Romeinse lunch in Hoeve 
Dijkzicht, een historisch boerderij met Romeinse invloeden 



“ Het was geslaagd!”  
Paul Wismeijer – Haven aan de Rijn 

Gewone plekken krijgen een bijzondere betekenis.  
Overboekt arrangement. Toeristen en recreanten varen mee met 

Romeinse gids over de Oude Rijn en nuttigen onderweg een Romeinse 
lunch. 



 
 

HbNDEL EN WANDEL 
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Bedankt & tot ziens  

op of rond de 

 Hollandse Plassen !  
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