
Bicycle Landscape, een ode aan het
Nederlandse landscap door Yorit Kluitman

Voor Bicycle Landscape fietste Yorit Kluitman door alle 388 Nederlandse gemeenten en

fotografeerde het open landschap, zonder mensen of bebouwing: een dwarsdoorsnede van het

geordende Nederland. Zijn drijfveer is een fascinatie voor de georganiseerde grafische structuur

van de open ruimte.



Van het fietsen kwam de verwondering, daarna de foto’s, vragen en observaties, gevolgd door

een onderzoek in samenwerking met Vereniging Deltametropool. Uitgerust met zijn camera

onderzocht Yorit de doelmatigheid, het ritme, de compositie, het lijnenspel, de vlakverdeling en

de ordening van het landschap van Nederland. Het resultaat is Bicycle Landscape. Een boek dat

het Nederlandse landschap, waarin een hoogteverschil van 20 centimeter al betekenis heeft, in

zijn elementen ontleedt. Schaap. Dijk. Weg. Boom. Sloot.

http://news.twotoneams.nl/images/259709
http://news.twotoneams.nl/images/259700
http://news.twotoneams.nl/images/259705


Met bijdragen van diverse specialisten, van landschapsarchitect Adriaan Geuze tot voormalig

museumdirecteur Wim Pijbes, brengt Bicycle Landscape een ode aan het Nederlandse gemaakte

landschap. Dit boek inspireert om op een andere wijze naar ons land te kijken, hoewel het

perspectief oer-Nederlands is: vanaf het zadel van een fiets.
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Bicycle Landscape is verkrijgbaar vanaf begin October, zowel online als in

geselecteerde boekenwinkels.

Perskit met alle afbeeldingen.

Over Yorit Kluitman
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Yorit Kluitman is freelance grafisch ontwerper en heeft een ontwerpstudio in Eindhoven.

Kluitman studeerde redactioneel ontwerpen aan de Willem de Kooning Academie in Rotterdam.

Sinds 2009 werkt hij voor diverse opdrachtgevers van musea, uitgeverijen,

softwareontwikkelaars tot sportteams en advocatenkantoren. Zijn ervaring komt voort uit een

grote variëteit aan projecten maar met name uit infographic-, logo- en boekdesign. Kluitman

gelooft in sterke en heldere visuele communicatie – makkelijk te gebruiken en te begrijpen.
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