
‘Idee was makkelijk, starten niet’
Eric Castien (37) wilde in Barcelo-
na wonen (‘het is een soort Amster-
dam aan zee met voetbal’) en iets
in het toerisme doen, omdat hij de
taal toen nog niet sprak. Fietspa-
den zag hij in 2005 al wel liggen in
de stad, maar de fietsers ontbra-
ken. Uit zijn ondernemersnetwerk
kende hij de eigenaar van de Baja
Beach Club en zo werd Baja Bikes
geboren. Wat begon als een klein
bedrijf, dat tours organiseerde en
na afloop de groep voor een hapje
en een drankje naar de club
bracht, groeide uit tot een bedrijf
dat inmiddels in dertien steden,
waaronder New York, actief is en
dit jaar naar een omzet van een
half miljoen euro gaat. Rigtmar
Brandenburg (30) werd in 2007
medeaandeelhouder. Baja Bikes
heeft in tegenstelling tot de con-
current geen eigen fietsen. Die hu-
ren ze in Barcelona bij Budget-

Bikes, in andere steden bij lokale
ondernemers. In elke stad bieden
de ondernemers een zogeheten
highlighttour aan. Daarnaast heb-
ben ze specifieke routes, zoals de
FC Barcelona-fietstoer. Verder
doen ze aan verzoeken. De klanten
zijn voornamelijk Nederlanders,
die bij hen terechtkomen via grote

reisbureaus en evenementenbu-
reaus voor bedrijven. Bijna iedere
klant kan in zijn eigen taal rondge-
leid worden, wat met name Neder-
landers prettig vinden. ‘Het idee
bedenken was niet moeilijk’, blikt
Castien terug. ‘Een bedrijf starten,
vergunningen regelen en omgaan
met concurrentie wel. Als je een
gat vindt in de markt, dan willen
anderen dat gat ook gaan vullen.’ 

Zo zijn er Engelse kroegen die
tours aanbieden voor de helft van
zijn prijs. ‘Moeten wij dan ook de
prijs verlagen? Wij hebben geko-
zen voor kwaliteit, dragen netjes
belasting af en sturen onze klan-
ten verzekerd op pad.’ Het bedrijf
blijft groeien. Brandenburg: ‘We
gaan heel hard, maar zijn waak-
zaam dat we niet te snel gaan.’ Cas-
tien: ‘Zodra een stad goed loopt,
kunnen we weer met de volgende
beginnen.’
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¤500.000 
is de omzet die dit jaar wordt
verwacht

13
steden bedient het bedrijf met
fietstours
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