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Nieuwste, beste en meest bijzondere van Nederlandse fietsontwerpers

Succesvolle expositie Dutch Bike te zien bij Yksi Expo
tot en met 6 januari
Van een 3D-geprint zadel en zelfs een 3D-geprint stalen frame tot een complete fiets van
recyclebare kunststof. Van een ‘slimme’ fiets tot een zeer geavanceerde Berkelbike voor mensen
met een dwarslaesie of een andere medische aandoening.
Onder de naam Dutch Bike is het nieuwste, beste en meest bijzondere op het gebied van het
Nederlands fietsontwerp te zien bij Yksi Expo in Eindhoven. Met futuristische concept-bikes,
topmodellen van bekende merken, prototypes van designers en speciale ontwerpen van kleine
bedrijven en producenten in nichemarkten. En met social design projecten zoals de Refubike voor
en door vluchtelingen.
Belangstelling uit buitenland
De expositie Dutch Bike, samengesteld door Yksi Connect, beleefde afgelopen juni de première in
Arnhem als onderdeel van het wereldcongres Velo-City. De expositie was (in verkleinde versie en met
ondersteunende workshops en lezingen) in september te zien in Hong Kong en Guangzhou (China) en
eind oktober bij the Fifth/ NRE in Eindhoven tijdens de Dutch Design Week. Momenteel staat Dutch
Bike in eigen huis bij Yksi Expo, tot en met 6 januari.
Inmiddels is er volop belangstelling voor deze expositie, onder andere vanuit Brazilië, Litouwen,
China, Milaan en Singapore. ‘De kans is aanwezig dat Dutch Bike volgend jaar gaat reizen, net als de
eerdere versie over dit onderwerp bijna tien jaar geleden,’ zegt Leonne Cuppen van Yksi Connect,
curator en organisator van Dutch Bike.
Connected bike
Dutch Bike toont de nieuwste ontwikkelingen aan de hand van vijf thema’s. Allereerst de
technologische ontwikkelingen. Nieuwe materialen zoals composieten en productiemethoden zoals
lasersnijden en -frezen en 3D-printen geven de ontwerper nieuwe mogelijkheden en vaak meer
vrijheden. Daarnaast openen digitalisering en internet nieuwe wegen voor de fiets. Een ingebouwde
chip of GPS-module helpt om een (al dan niet gestolen) fiets te traceren en kan bovendien informatie
geven, bijvoorbeeld over locatie, route en gebruik in de tijd. En kan, eventueel in combinatie met
smartphone en apps, het fietsen veiliger en aangenamer maken. Er wordt al gesproken over The
connected bike.

Sociale projecten
Duidelijk is ook dat de fiets steeds meer aansluit bij onze lifestyle en identiteit: opvallend, eigenwijs,
urban, kleurrijk of juist bescheiden. Steeds meer keuze dus, en meer maatwerk. Het thema For
planet and people laat zien dat ontwerpers voortdurend op zoek zijn naar betere en duurzamere
manieren om de fiets te maken. En ook dat de fiets steeds vaker wordt ingezet voor sociale
projecten. Zie het voorbeeld Refu-bikes in Eindhoven. Het thema Helping hand tenslotte bundelt
ontwikkelingen op het gebied van e-bikes, bakfietsen, veiligheid, comfort en infrastructuur.

Mede mogelijk gemaakt door Yksi Connect, gemeente Eindhoven, Trudo, FaberExposize.
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Noot voor de redactie (niet voor publicatie): Voor meer informatie over de expositie en/of voor
beeldmateriaal kunt u terecht bij: Yksi Connect / ++31-(0)40-7805034 / ++31-(0)6-10573108- connect@yksi.nl
- www.yksiconnect.nl www.dutch-bike.nl
Yksi Expo organiseert tentoonstellingen waarbij het werk van Nederlandse ontwerpers centraal staat.
Yksi Connect verbindt ontwerpers met de industrie, biedt inspiratie, geeft richtingen aan en legt vraagstukken bloot.
Zij haalt haar kracht uit samenwerkingsverbanden en kruisbestuivingen. Daarnaast cureert, ontwerpt en realiseert Leonne
Cuppen tentoonstellingen die te zien zijn op andere plekken in de wereld, van Beijing tot Barcelona en van Moskou tot
Madrid.

