
3 Winnaars ‘Design Your
Evoque’ onthuld op OBJECT
Rotterdam
650 unieke designs van Range Rover Evoque 

Land Rover maakt tijdens de openingsavond van designbeurs OBJECT Rotterdam de drie
winnaars van de ‘Design Your Evoque’-wedstrijd bekend. De ontwerpen van de Range Rover
Evoque van Benjamin Scheltema, Gijs Spierings en Maurice Grootheest werden door de
onafhankelijke jury bekroond als meest origineel. Marijn Caniëls won de speciale prijs voor
designstudenten, een stageplaats bij design studio Studio Piet Boon . De drie winnende
designs zijn nog tot en met zondag 8 februari 2015 te bewonderen voor het schip de SS
Rotterdam, de locatie waar OBJECT Rotterdam dit jaar gehouden wordt. Daarna mogen de
drie winnaars drie maanden lang rondrijden in een Range Rover Evoque in hun zelf
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ontworpen design.  

“Bij de lancering van de Range Rover Evoque in 2010, gooide dit model
onmiddellijk hoge ogen door de uitgesproken styling. Land Rover werkt
internationaal al lang samen met designers. Na de verschillende limited editions
van zowel Studio Job als Piet Boon in Nederland, vonden we het tijd om het
publiek en andere designers de kans te geven om hun interpretatie van de
Range Rover Evoque te geven. We zijn positief verrast door de enorme
hoeveelheid inzendingen en de creativiteit onder de deelnemers. Het is
fantastisch om nu hier op OBJECT Rotterdam de drie winnende designs in het
echt te kunnen aanschouwen.„
— Marc Bienemann, Algemeen Directeur Jaguar Land Rover Benelux 

“Wij hebben al een aantal keren een limited edition van een design uit de Land
Rover familie mogen maken. Ik weet daarom als geen ander hoe gaaf het is om
je te verdiepen in het doordachte ontwerp van de Evoque en vond deze
wedstrijd daarom een fantastisch initiatief. Ik heb prachtige ontwerpen gezien en
ben enorm enthousiast over de winnende designs. Allemaal hebben ze goed
gebruikgemaakt van kleuren en het speelse van Range Rover Evoque goed
naar voren laten komen in hun ontwerp. We zijn ook heel blij met onze nieuwe
aanwinst Marijn Caniëls, die een stageplaats in onze studio heeft gewonnen.„
— Piet Boon, één van Nederlands bekendste designers
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OVER LAND ROVER

Land Rover specialiseert zich al sinds 1948 in het ontwerpen en produceren van authentieke vierwiel-aangedreven
auto’s die zich onderscheiden door de grootste omvang van capaciteiten in hun respectievelijke segmenten. Daarbij
neemt Land Rover zijn verantwoordelijkheid voor het milieu serieus. Onze activiteiten op dit gebied zijn gebundeld
in ons Our Planet programma. Dit omvat duurzame productie, ontwikkeling van nieuwe technologie, CO2-
compensatie, natuurbescherming en humanitaire projecten. De assemblage van alle modellen gebeurt al sinds
begin 2006 volledig klimaatneutraal. Daarnaast wordt de CO2-emissie van het gebruik van de auto door klanten
voor de eerste 75.000 km of drie jaar gecompenseerd via de onafhankelijke organisatie Climate Care. Zie
www.landrover.nl/ourplanet voor meer informatie. Iedere nieuwe Land Rover en Range Rover heeft 3 jaar volledige
fabrieksgarantie met een maximum van 100.000 km, 6 jaar carrosseriegarantie op doorroesten en uitgebreide 24-
uurs hulpverlening bij pech onderweg voor een periode van 3 jaar.
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