
 

 

 

 

 

Nederland, 7 maart 2023  

Bikepacken als alternatief voor dure (vlieg)vakantie naar buitenland 

Vliegschaamte, krap bij kas of gewoon zin in een sportieve uitdaging dit jaar? Ga bikepacken 

oftewel: backpacken op de fiets, dé oplossing voor degenen die op zoek zijn naar een sportieve, 

duurzame en budgetvriendelijke vakantie.  

Bikepacking Holland 

Bikepacking Holland is een samenwerking van 13 hostels in Nederland met als doel reizigers een 

duurzaam alternatief te bieden voor reizen binnen Nederland en Europa. Op de fiets met je rugzak 

onder je snelbinders al ‘bikepackend’ van en naar verschillende hostels in Nederland. Je fietst langs 

de mooiste routes, leukste cafeetjes en je wordt overal gastvrij en (budgetvriendelijk) ontvangen.  

Makkelijk te regelen 

Een bikepacking vakantie regelen hoeft helemaal niet moeilijk te zijn. Voor inspiratie zijn er tal van 

blogs en inspiratiewebsites op het internet. En via Bikepacking Holland boek je eenvoudig je 

overnachtingen. Fiets naar hostels in Groningen, Leeuwarden, Giethoorn, Zwolle, Utrecht, Alkmaar, 

Haarlem, Noordwijk, Den Haag, Rotterdam, 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 en de afstand te beperken.  

Nieuwe ervaringen en belevenissen gegarandeerd! 

Steeds meer reizigers zijn op zoek naar nieuwe ervaringen. De reisbeleving is belangrijker dan de 

uiteindelijke bestemming. Tijdens je reis verblijf je in unieke hostels, ieder met een eigen touch. 

Slaap bijvoorbeeld in een hostel in een voormalige gevangenis, een hostel aan het strand of een 

hostel midden in de bossen. Je kunt gebruik maken van verschillende faciliteiten, zoals een 

fietsenstalling, reparatiesets, wasmachines en in de ochtend staat een vers ontbijtje voor je klaar. 

Bikepacken kan dus prima hand in hand gaan met comfort en ontspanning. 

Op de website bikepackingholland.nl 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. 

 

 

 

 

 

http://www.bikepackingholland.nl/


 

 

 

 

 

Quotes 

Conrad van Tiggelen, director Strategy Holland.com: ‘’Bikepacking is een geweldig concept om op 

een duurzame manier Nederland te (her)ontdekken. Je fietst in je eigen tempo langs de meest 

bijzondere plekken die voor de massa verborgen blijven.'' 

Vinicius Alkmim, General Manager Europe Famous Hostels: ''Bikepacking Holland bevordert een 

nieuwe dynamiek in de reisindustrie. Het is een prachtig initiatief dat laat zien dat door 

samenwerking met verschillende hostels wordt gebouwd aan duurzame paden voor toerisme. Een 

ontwikkeling die essentieel is voor de toekomst van het toerisme.'' 

Roebijn Schijf, Marketing Manager Komoot: "Bikepacken is de ultieme vrijheid: met enkel 

basisbenodigdheden in je fietstas en je eigen benen verken je Nederland op jouw manier en bewonder 

je de prachtige natuur van het ene hostel naar het andere." 

Monique Segeren, eigenaar Hostel ROOM Rotterdam: "Vroeger pakte ik altijd het vliegtuig voor een 

vakantie. Nu minimaal 1 x per jaar de trein of de fiets." 

Gea Ardesch, eigenaar The Black Sheep Hostel: ''Fietsers hebben altijd een verhaal bij ons. Of het nu 

gaat om een racefietser die terugkomt uit Scandinavië of een groep die Nederland doorkruist op 

versierde tandems, als je bikepackt, heb je altijd een verhaal te vertellen.'' 

-- 

 

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  

 

Maxine Verhaegen 

Stagiaire/ coordinator Bikepacking Holland  

Mob: 06 – 28 15 27 94 

 

Website: www.bikepackingholland.nl  

Email: info@bikepackingholland.nl  
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