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Geachte (voormalige) Vriend van het Evoluon, 

 

Zoals u wel uit de krant zult hebben vernomen, heeft de minister het Evoluon in Eindhoven eindelijk  

aangewezen als rijksmonument. Dat is een mooi besluit, dat 5 jaar gelden al was toegezegd. 

 

Gelijktijdig is Philips bezig om het gebouw en de gronden eromheen te verkopen. Ook hierover zijn de 

laatste dagen vele artikelen te lezen. 

 

De indianenverhalen die inmiddels al weer de ronde doen over de inhoudelijke invulling van het Evo-

luon, verontrusten me zeer. Derhalve heb ik besloten, bijna 15 jaar na de eerste oprichting van de 

Stichting Vrienden van het Evoluon (opgeheven in 2013), om opnieuw een Stichting Vrienden van het 

Evoluon in het leven te roepen. 

 

Door ervaring wijs en kijkend naar de toekomst, heb ik de doelstelling van de Stichting aanzienlijk 

uitgebreid.  

 

Gelet op uw eerdere aanmelding als vriend  van de (voormalige) Stichting Vrienden van het Evoluon 

acht ik het hoffelijk u nu als eerste over mijn jongste besluit te informeren. De doelstellingen van de 

nieuwe stichting luiden als volgt. 

 

ARTIKEL2  

1. De stichting heeft ten doel: 

a. het herstellen van de oorspronkelijke functie en betekenis van het Evoluon in Eindhoven 

(sinds februari 2018 Rijksmonument). Dit houdt in dat  het Evoluon en de daarin bedreven ac-

tiviteiten opnieuw symbool worden voor wetenschappelijke en technologische innovatie en 

vooruitgang (duurzame ontwikkeling van de samenleving); 

b. het bevorderen en stimuleren van de integratie van ‘Science, Technology, Art and Design’ 

(STAD-gedachte);  

c. het bevorderen van vakmanschap, het geven van onderwijs (continuing education) en het in-

richten van levende laboratoria (living labs)  met een hoge belevingswaarde; 

d. het bevorderen van de samenwerking tussen de partners uit de Triple Helix organisaties, zijnde 

kennisinstellingen, overheid en bedrijfsleven (ontmoetingen, presentaties en congressen); 

e. e. het bevorderen van de totstandkoming van het Evoluon als Brainport Ontmoetings Centrum; 

f. f. het streven naar verdere thematisering van het Evoluon als kenniscentrum op het gebied van  

Complex Adaptive and Emergent Systems (CAES) in het algemeen en de Bio-Nano-Robotics 

in het bijzonder, vooral ook op de gebieden van de gezondheidszorg, energie, veiligheid en 

vervoer. 

2. De stichting heeft tevens ten doel: 

g. het (mede)uitwerken van een concept voor een multifunctioneel complex met een brede, nati-

onale en waar mogelijk internationale uitstraling in Eindhoven met het Evoluon als middel-

punt en beeldmerk, ingebed in zijn natuurlijke omgeving. 



h. het optreden als partner bij de verdere ontwikkeling en inhoudelijke invulling van het Evoluon 

en zijn omgeving; 

i. en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe be-

vorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. 

 

Vanuit de Technische Universiteit Eindhoven heb ik de hoogleraren Bert Meijer en Maarten Steinbuch 

bereid gevonden om te helpen bij het nadenken over een mooie invulling van het Evoluon. Bert ziet 

een relatie met het Nemo in Amsterdam helder voor zich en Maarten denkt na over een Museum / 

Experience Center op het gebied van de robotica. Dat zijn m.i. mooie aanzetten waarmee we de ko-

mende jaren volop aan de slag kunnen. 

 

Naar verwachting zal de stichtingsakte a.s. dinsdag bij de notaris passeren. 

 

Gaarne verneem ik van u of er opnieuw interesse bestaat om als Vriend in het register van de nieuwe 

Stichting Vrienden van het Evoluon te worden ingeschreven. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Met vriendelijke groet, 

Jules Ruis,  

voorzitter van de nieuwe 

Stichting Vrienden van het Evoluon 

e-mail: Jules.Ruis@fractal.org  

Internet: www.vrienden-evoluon.org  

Tel. 06 51 04 37 97 
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