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Yksi arranges expo Dutch Bike in Barcelona 
 
From the 11th of June till the 26th of July the exhibition ‘Dutch Bike’ will be on display 
during the Barcelona Design Week. The exhibition, organized by Yksi Expo from 
Eindhoven, consists of twelve remarkable bicycles plus a collection of objects created 
by bicycle parts or inspired by the bike. Each one designed by Dutch designers.   
 
From a handbag and a rug made from bicycle tires to chairs completely constructed by 
bicycle frames, Yksi Expo will show a collection of remarkable objects in Barcelona. These 
creative expressions are partly a response to mass production and to our consumer society. 
At any rate they help the visitor to view reality or experience their surroundings differently. In 
addition twelve remarkable bikes will be presented, from the fastest reclining bicycle to a 
bike to self assemble. This exhibition already travelled to Bratislava, Moscow, Tallinn, 
Brussels,Tunis, Budapest and Kiev. 
 
‘Dutch Bike’ is exhibited at DHUB, Barcelona (www.dhub-bcn.cat). The Design Hub 
Barcelona is the reference space for design in Barcelona and future home of the Museu del 
Disseny de Barcelona (Barcelona Design Museum). 
The exhibition is an initiative of the Dutch embassy of Spain and is part of the Barcelona 
Design Week from June 1 to June 21, 2013. The 8th edition of the BCN Design Week will 
open its doors under the slogan Design Vision 2050 to find answers to the challenges they 
will face in the coming decades through design. This year the exhibition guest country is the 
Netherlands. 
Official opening on 11th of June at 18.00 hours. 
 
About the designers who participate: 
Sasja Saptenno designs accessories that can change shape. The rubber inner tubes invite 
to create all kinds of organic shapes. The rubber flower carpet by Jacqueline Petit is made 
of bicycle inner tubes. Hedwig Hulshof will be exhibiting her project ‘Ant Evolution’, a series 
of ten ants created with bicycle tires. Doreen Westphal uses unusual materials, such as 
used bicycle inner tubes, to make products that look rough, but attractive. The book by 
Jeanette Turkenburg portrays the Dutchman and their bikes, in all kinds of weather from 
city to city. Jan Willem van Breugel creates bags and accessories based on re-used bicycle 
parts. Goof van Beek created a stool using old bicycle inner tubes. Rico Souren envisioned 
a chair in a discarded bicycle. Due to the air filled inner tube seating, the chair has a 
comfortable seat. Christiaan Lebens has dismantled a bicycle frame, creating a rugged 
necklace. Marsja van der Ven has let herself be inspired solely by the beauty of the shapes 
of the bicycle elements themselves. The starting point of this series has been to create 
animal-like figures. Jonas Samson makes your iPhone cover unique. He provides the 
framework, the client supplies its own design that is then brought to life using 3D printing 
technologies. Yksi Design magically transformed a bicycle bell into a musical box: if you ring 



 

 

it no sound is produced but in turn it makes the dog run after the sausage or the lonely cyclist 
ride round- and-round. Yksi Design also shows the Corrugated Chair. 162 corrugated 
cardboard plates with a thickness of 5 mm are stacked in a chair contour. The archetypal 
chair shape, made from steel flat strip, determines the look of this chair. Bike used cardboard 
packaging get a new life. American author, photographer and Holland resident Shirley 
Agudo presents a book about the fascinating Dutch bicycle culture. Marloes van Geel 
challenges herself to create jewelry that can be worn in completely new manners. Her 
jewelry collection is based on bicycle-tier. Elena Schädel used the bicycle as an inspiration 
for a new font.  
 
Basten Leijh designed the urban bike ‘Downtown’, with a removable steering wheel as a 
lock. Basten Leijh also engineered a ‘sandwich’ of two weather coated frames of layered 
plywood. Bonded together by ‘smart cylinders’, the frames and components become a rock-
solid piece of technology that is both durable and extremely attractive. Inspired by the 
concept of flat packing and home assembly. Bram Moens shows the M5 carbon ‘Low 
Racer’, which set no less than eight world records, making it the fastest bike in the world. 
Van der Veer Designers exhibits the ‘SQRL skatebike’ which can be used to perform jumps, 
wheelies or other spectacular stunts. Spiked Cycles, electric bicycles developed by Leon 
van Spijk and his design team, bring the fun back into cycling for a new generation of 
cyclists. Spiked Cycles is the first e-bike featuring an indestructible belt drive. Jan 
Gunneweg will show the Bough Bike, a wooden bike with the comfort of a familiar bike, but 
with the experience of the freedom of nature. Riding on the oak bike brings people literally in 
touch with nature. Due to its clever use of materials and construction the ‘01-Cargobike’ of 
Elian Veltman only ways 22 kilograms. The redesigned beach cruisers by Johnny Loco 
show that you enjoy life and do not let yourself get caught up in all the stress around you. 
Hansen Hoepner will exhibit his concept-bike ‘Vlieger’ with which he graduated at the ABK 
in Maastricht. Vanmoof is a bicycle in which all additional parts of the bicycle are hidden 
within the frame. Bamboo in the tropical western Ghana is one secret weapon from 
BlackstarBikes, the other is the cactus fiber in the dry north of the country. Both sustainable 
natural products processed in an elegant Dutch city bike.Tjeerd Veenhoven Collected old 
second hand chrome parts of bicycles for the last year. This type of chrome is not being 
produced anymore, to toxic in production. All these different parts are strung together with 
carbon strands and ‘frozen’ by epoxy resin in this special edition Carbon Strand Bike – 
Chrome. For Ad Tummers the starting point in designing the Beixo GO was to eliminate all 
excuses not to use a folding bike. The GO is clean, is easy to fold and unfolded and no 
obstacle during the folding process. It doesn't look corny with its 16' wheels and sleek frame 
and above all it has no sticky chain but a clean shaft drive. 
 
Sponsored by: Yksi Ontwerp, Dutch Ambassy, Vanmoof, Beixo, Bough Bike, Blackstarbikes  
& Spiked Cycles. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Note for the editors (not for publication):  
For more information about the exhibition and or images please contact:  
Yksi Expo   +31 (0)40-7805034  -  expo@yksi.nl  -  www.yksi.nl 
 
Yksi: Designstudio Yksi designs furniture, accessories and other products inspired by their constant 
interest in new shapes, materials and production methods. Yksi creates exhibitions as ‘Yksi Expo’ and 
supports Dutch Design with their shop, ‘Yksi Winkel’.   

 



 

 

 
 

 
 
Yksi organiseert tentoonstelling Dutch Bike in Barcelona 
 

Yksi Ontwerp Eindhoven organiseert de tentoonstelling ‘Dutch Design Bike’ van 11 
juni t/m 26 juli  tijdens de Designweek in Barcelona. De expositie bestaat uit twaalf 
bijzondere rijwielen en een collectie objecten bestaande uit fietsonderdelen of 
geïnspireerd door de fiets. Stuk voor stuk ontwerpen van Nederlandse designers. 
 
Van handtasje en karpet gemaakt van fietsbanden, tot stoelen gemaakt van fietsframes. Yksi 
toont in Barcelona een verzameling verrassende objecten. Deze creatieve uitingen vormen 
deels een reactie op de massaproductie en de wegwerpmaatschappij. In ieder geval helpen 
ze de bezoeker om op een andere manier naar de realiteit te kijken of de omgeving te 
beleven. Daarnaast worden twaalf bijzondere fietsen gepresenteerd, van de snelste ligfiets 
tot een zelf in elkaar te zetten fiets. De expositie reisde voorheen al naar Bratislava, Moskou, 
Tallinn, Brussel, Tunis, Budapest en Kiev. 
 
De expositie Dutch Bike is te zien in DHUB, Barcelona (www.dhub-bcn.cat). De Design Hub 
Barcelona is dé ontmoetingsplek voor design in Barcelona en thuisbasis van het Barcelona 
Design Museum. De tentoonstelling is een initiatief van de Nederlandse Ambassade Spanje 
en onderdeel van de Barcelona Design Week (BCN) die plaatsvindt van 11 juni tot en met 21 
juni 2013. Deze achtste editie van BCN staat in het teken van Design Visie 2050, een 
zoektocht naar mogelijkheden en antwoorden voor de toekomst op design gebied. Voor dit 
jaar is Nederland het gastland. Officiële opening 11 juni 18.00 uur. 
 
Over de deelnemende ontwerpers: 
Sasja Saptenno ontwerpt accessoires die je van vorm kunt veranderen. De rubberen 
binnenbanden nodigen uit tot het creëren van allerlei organische vormen. Het rubber 
bloemenkleed van Jacqueline Petit is gemaakt van fietsbinnenbanden. Hedwig Hulshof 
laat haar project ‘Mierenevolutie’ zien, een serie van 10 mieren gemaakt van fietsbanden. 
Doreen Westphal maakt van ongewone materialen, zoals gebruikte fietsbinnenbanden, 
producten met een ruige maar aantrekkelijke uitstraling. Jeanette Turkenburg toont een 
fotoboek dat de Nederlander en zijn fiets in beeld brengt, door stad en land en in allerlei 
omstandigheden. Jan Willem van Breugel maakt tassen en accessoires op basis van 
hergebruikte fietsonderdelen. Goof van Beek heeft een kruk gemaakt van oude 
fietsbinnenbanden. Rico Souren zag een stoel in een afgedankte fiets. Door de opgepompte 
fietsbandzitting heeft de stoel een comfortabele zit. Christiaan Lebens heeft een fietsframe 
in mootjes gehakt waardoor er een stoer halssieraad ontstaat. 
Marsja van der Ven creëert de meest fantastische dierfiguren vervaardigd uit verlichtings 
onderdelen van de fiets. Jonas Samson maakt unieke iPhone hoesjes. de klant levert een 
eigen ontwerp aan die vervolgens tot leven gebracht wordt via de nieuwste 3D printing 
technologieën. Yksi Ontwerp toverde een fietsbel om in een soort speeldoosje, door de 
belbeweging te maken klinkt er geen belgeluid maar rent de hond achter de worst aan of 
fietst de eenzame fietser een rondje. Daarnaast toont Yksi Ontwerp de Corrugated Chair. 
162 golfkartonnen platen van 5 mm worden in een stoelcontour gestapeld. Gebruikte fiets 
verpakking dozen krijgen een nieuw leven. Van de in Nederland wonende Amerikaanse 



 

 

schrijfster en fotografe Shirley Agudo is een boek te zien over de fascinerende Nederlandse 
fietscultuur. Goudsmit Marloes van Geel daagt zichzelf uit sieraden te ontwerpen die op een 
volledig nieuwe manier gedragen kunnen worden. Haar sieraden zijn gebaseerd op 
fietsbanden. En Elena Schadel Design heeft een alfabet ontwikkeld uit fietsonderdelen. 
 
 
Basten Leijh ontwierp de stadsfiets ‘Downtown’, met afneembaar stuur als slot. Ook 
ontwikkelde Basten Leijh de sandwichbike, de eerste ongelaste fiets die je zelf in elkaar zet. 
Een vernieuwend concept qua CNC productie, distributie, assemblage, materiaal en online-
verkoop. Van Van der Veer Designers is de ‘SQRL skatebike’ te zien, om sprongen, 
wheelies of andere spannende trucs mee uit te voeren. Met de Spiked Cycle, een elektrische 
fiets ontwikkeld door Leon van Spijk en zijn ontwerpteam, komt het fietsplezier terug bij een 
nieuwe generatie fietsers. Spiked is de eerste elektrische fiets met een onverwoestbare 
tandriem. Bram Moens laat de ‘M5 Carbon Low Racer’ zien, met liefst acht wereldrecords 
de snelste fiets ter wereld. Jan Gunneweg toont de Bough Bike, een houten fiets met het 
comfort van een vertrouwde fiets, maar met de beleving van de vrijheid van de natuur. Het 
rijden op de eikenhouten fiets brengt mensen letterlijk in contact met de natuur. Van Hansen 
Hoepner is de concept bike ‘Vlieger’ te zien, waarmee hij afstudeerde aan de ABK 
Maastricht. Elian Veltman heeft de ‘01-Cargobike’ gecreëerd die nog geen 22 kg weegt, 
maar toch een goed draagvermogen heeft. Vanmoof is een fiets waarbij alle extra 
onderdelen van de fiets zijn verborgen in het frame. De vernieuwde beach cruisers van 
Johnny Loco laten zien dat je geniet van het leven. Bamboe uit tropisch west Ghana is het 
ene geheime wapen van BlackStarBikes, het andere is de cactusvezel uit het droge 
noorden van het land. Beide duurzame natuurproducten verwerkt in een stijlvolle 
Nederlandse stadsfiets. Tjeerd Veenhoven verzamelde het afgelopen jaar oude 
tweedehands chromen onderdelen van fietsen. Dit type chroom wordt tegenwoordig niet 
meer geproduceerd. Al deze verschillende onderdelen zijn met elkaar verbonden met 
koolstof strengen en 'bevroren' door epoxyhars in deze speciale Carbon Strand Bike – 
Chrome editie. Uitgangspunt bij de Beixo GO van Ad Tummers is het wegnemen van alle 
excuses om géén vouwfiets te gebruiken. De GO is schoon, staat bij het in- en uitvouwen 
niet in de weg, ziet er met zijn 16 inch wielen en strakke frame niet oubollig uit en tot slot: 
géén smerige ketting maar een cardan-as. 
 
 
 
Met dank aan: Yksi Ontwerp, De Nederlandse Ambassade, Vanmoof,  Bough Bike, 
BlackStarBikes, Beixo en Spiked Cycles. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
Noot voor de redactie (niet voor publicatie): 

Voor meer informatie over de activiteiten en/of voor beeldmateriaal kunt u terecht bij: 
Yksi Expo 040-7805034 - expo@yksi.nl - www.yksi.nl 
 
Yksi Ontwerp staat garant voor spraakmakende meubel- en interieurontwerpen. Daarnaast heeft ze een eigen 
collectie van designmeubels, accessoires en exclusieve relatiegeschenken. Yksi Expo organiseert 
tentoonstellingen waarbij het werk van Nederlandse ontwerpers centraal staat. Yksi Winkel en webshop biedt 
een uitgebalanceerde collectie designmeubels en accessoires van Nederlandse makelij. 
 
 

 

 

 


