
 

Persbericht 

Optimale balans tussen duurzaam recreëren, luxe en comfort  
 

Duurzaam vakantiepark Landal De Reeuwijkse 

Plassen officieel geopend 

 

Leidschendam, 12 december 2016 — Landal De Reeuwijkse Plassen is zaterdag 10 december 

officieel geopend. Dat gebeurde door burgemeester Christiaan van der Kamp van Bodegraven-

Reeuwijk, burgemeester Bert Cremers van Waddinxveen in zijn functie als voorzitter van de 

Groenalliantie, algemeen directeur Aart Jan Verdoold van ontwikkelaar GREEN en algemeen 

directeur Thomas Heerkens van Landal GreenParks. Samen met Landal-mascotte Bollo stelden 

zij een fontein in werking. Op een streekbeurs ter gelegenheid van de feestelijke opening konden 

genodigden onder meer kennis maken met de producten van omliggende gemeenten en 

regionale ondernemers. Op 23 december worden op het park de eerste gasten verwelkomd.  

 

Het nieuwe vakantiepark in het Groene Hart is op dit moment het meest duurzame park in ons land. Zo 

is het bijvoorbeeld het eerste park dat zelf elektriciteit opwekt en de zonne-energie ook voor de volle 

100% mag gebruiken. Ook de interactie met de regio is een belangrijke pijler.  

 

Kenmerkend voor Landal De Reeuwijkse Plassen is de relatie met het water, de natuur en de streek. 

De 270 waterwoningen liggen direct aan het water en vanaf de eigen aanlegsteiger zijn de 

recreatieplassen te bereiken. Opvallend is natuurlijke uitstraling van het park, de woningen en de 

zonnepanelen (600 m2) op het dak van het entreegebouw. Ook de ligging is bijzonder: alles is 

ontworpen met de natuur als uitgangspunt. Gasten kunnen er met de fiets op uit trekken, varen en 

lunchen op de plassen, wandeltochten maken of het nabijgelegen Gouda bezoeken. Binnen een half 

uur sta je in hartje Den Haag, Rotterdam en Utrecht. 

 

Duurzame toepassingen.  

Naast het eigen gebruik van zonne-energie is ook voor de woningen gekozen voor een veelheid aan 

duurzame toepassingen. Alle woningen zijn bijvoorbeeld voorzien van een warmtepomp en 

vloerverwarming. Overal is gebruik gemaakt van duurzame materialen, waaronder FSC-hout voor de 

buitenkant en gerecycled teakhout voor de interieurs van de woningen.  

 

Gastbeleving 

Thomas Heerkens, algemeen directeur van Landal GreenParks: “Bij Landal zijn regionale verankering 

en duurzaamheid twee belangrijke pijlers. De omgeving is voor gasten bepalend bij de keuze voor een 

vakantie of weekendje weg. Dat deze regio enorm veel te bieden heeft, was duidelijk te zien op de 

streekmarkt waar gasten, dankzij het grote enthousiasme van de lokale en regionale ondernemers, het 

Groene Hart konden zien, voelen en proeven." 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Over Landal GreenParks 

Landal beheert en exploiteert 83 vakantieparken in Nederland, België, Duitsland, Denemarken, Oostenrijk, 
Zwitserland, Tsjechië en Hongarije met in totaal bijna 14.000 vakantieaccommodaties. Daarnaast beschikt Landal 
over 1.450 campingplaatsen. Op jaarbasis realiseren 2,5 miljoen gasten 12,9 miljoen overnachtingen. Op de 
parken en de diverse kantoorlocaties werken ca. 3.000 medewerkers.  
Landal GreenParks maakt deel uit van Wyndham Destination Network. 
Lees meer op www.landal.nl  
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