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Nederland, 10 maart 2021  

 

BACKPACKEN WORDT BIKEPACKING 

Met Bikepacking Holland fietsend langs 15 unieke hostels door heel Nederland 

 

Fiets van hostel naar hostel, slaap iedere nacht op een bijzondere plek en beleef zo 

een sportief avontuur in eigen land. Bikepacking Holland introduceert backpacken op 

de fiets.  

 

Een bijzonder nationale samenwerking tussen 15 hostels, uit 15 steden. Bikepacking 

Holland is het initiatief van Hostel Room in Rotterdam en Hostel Roots in Tilburg. Zij zijn de 

kartrekkers en hebben met dertien andere hostels uit het hele land het Bikepacking Holland 

netwerk opgericht. Alle hostels worden gerund door creatieve lokale ondernemers, allen met 

een eigen verhaal en bijzondere accommodaties. Zo overnacht je bij een voormalig 

gevangenis of bankgebouw, een eco-friendly hostel, dichtbij zee, tussen de bossen of 

midden in de stad. Zij bieden tweepersoonskamers tot familiekamers; er is voor iedere type 

‘bike packer’ een passend aanbod.  

 

Bikepacking Holland is een sympathieke samenwerking waarbij 15 unieke hostels hun 

kennis, creativiteit en gastvrijheid delen met als doel om Nederlanders een avontuurlijke, 

vernieuwende fietsreis aan te bieden: ‘bikepacken’. Je fietst naar hostels in Groningen, 

Leeuwarden, Giethoorn, Zwolle, Utrecht, Alkmaar, Haarlem, Noordwijk, Den Haag, Delft, 

Rotterdam, Vlissingen, Tilburg, Valkenswaard en Maastricht. Kies je voor de complete route 

dan toer je maar liefst 1100 km, wat staat voor zo’n 60 fietsuren. Al ben je ook geheel vrij om 

je eigen route te kiezen. 

 

Alle locaties zijn fiets- en budgetvriendelijk en daarmee de ideale avontuurlijke staycation. 

Ieder hostel beschikt over een gratis fietsenstalling, fiets pomp en reparatieset, wasmachine, 

opgemaakte bedden bij aankomst, handdoeken en diverse ontbijt opties. Overnachtingen 

starten al vanaf €24,50 per persoon.  

 

Inspiratie over deze budgetvriendelijk, avontuurlijk en coronaproof fietsvakantie is te vinden 

op de website bikepackingholland.nl. Hier lees je meer over de deelnemende hostels en de 

verschillende bestemmingen, voorgestelde routes tussen de hostels, verrassende 

hoogtepunten onderweg en van avonturiers die reeds een Bikepacking Holland ervaring 

beleefde. Reserveren kan per direct, je kiest geheel zelf één of meerdere bestemmingen.  

 

 

 

 

 

 

https://www.bikepackingholland.nl/


 
 

Quotes 

Nol van Loon, contentmaker en fietsavonturier van Fatpigeon.cc:  

“De super authentieke, unieke hostels zorgen echt voor een extra dimensie in het avontuur” 

 

Melle Verhagen - Commercieel Manager Hello I'm Local in Haarlem. 

"Met de promotie van bikepacking hoop ik voor eens en altijd duidelijk te maken dat 

overnachten in hostels niet meer alleen voor de jeugd is. Iedereen is welkom".  

 

Gea Ardesch, eigenaar The Black Sheep Hostel in Giethoorn 

"Bikepacking Holland is een prachtig voorbeeld van hoe nieuwe initiatieven met een beetje 

creativiteit en verbinding in een slecht jaar het levenslicht zien. We hopen dat er veel mooie 

momenten beleefd worden als Nederland straks massaal aan het bikepacken slaat - want 

dat kan toch haast niet anders in zo'n fantastisch fietsland als het onze." 

 

Bo Westers - Groefsema, manager Hostel Hotel King’s Inn Alkmaar  

“Alle hostels hebben zoveel unieks te bieden, pak de fiets en ontdek het!”  

 

Mirjam Verschoor, initiatiefneemster Bikepacking Holland & mede-eigenaar Hostel 

Room in Rotterdam 

"Backpacken oftewel bike-packen in eigen land zou zomaar een nieuwe trend kunnen 

worden” 

 

Marion Leijtens, initiatiefneemster Bikepacking Holland & mede-eigenaar Hostel 

Roots in Tilburg 

“Deze geweldige synergie tussen 15 unieke hostels zorgt voor een ultieme beleving voor de 

bike-packer” 

--------- 

 

Noot voor de redactie (niet bestemd voor publicatie) 

Voor meer info of beeldmateriaal kunt u contact opnemen met: 

 

Mirjam Verschoor 

Mede-eigenaar Hostel Room & initiatiefneemster Bikepacking Holland 

Mob: 06 – 51 56 66 43 

 

Marion Leijtens 

Mede-eigenaar Hostel Roots & initiatiefneemster Bikepacking Holland 

Mob: 06 – 15 68 61 89 

 

Website: www.bikepackingholland.nl 

Email: info@bikepackingholland.nl 
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