
Evoluon krijgt ook weer een publieke functie   

 

 ‘Evoluon als gezicht van Brainport’
 

Congressen, vergaderingen en tentoonstellingen. Het Evoluon moet de komende jaren weer midden 

in de samenleving komen te staan. Eigenaar Philips gaat de kar trekken en er partijen zoals 

 onderwijsinstellingen en bedrijven samenbrengen. 
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Het Evoluon moet de komende jaren hét gezicht van Brainport worden. Eigenaar Philips voorziet een 

belangrijke rol als vergader-, congres-, en ontmoetingsruimte voor het markante gebouw. „Nog 

steeds is het Evoluon voor veel mensen hét toonbeeld van techniek en innovatie. Dat past goed bij 

de gedachte die Brainport wil uitstralen”, aldus een woordvoerder van Philips. 

 

De afgelopen maand werd er onderzoek gedaan naar een nuttige en haalbare invulling van het Evo-

luon. Behalve het vergroten van de ontmoetingsfunctie voor het bedrijfsleven krijgt het Evoluon ook 

een nadrukkelijke publieksfunctie. In samenwerking met het Continium Discovery Center uit Kerk-

rade, is nu definitief gekozen voor tentoonstellingen rond wetenschap en techniek. De aftrap hier-

van zal plaatsvinden in juli van 2012 met een tentoonstelling rond het thema ‘brein’. 

 

Volgens een woordvoerder van Philips is het Evoluon de laatste jaren al populairder geworden als 

ruimte voor beurzen en congressen. „Voor bedrijven uit de Brainport regio is het natuurlijk een 

mooie locatie om mensen te ontvangen. Daarnaast willen we ook een platform bieden waar studen-

ten en het bedrijfsleven elkaar ontmoeten. Philips gaat hier een voortrekkersrol in vervullen door bij-

voorbeeld bedrijven en onderwijsinstellingen samen te brengen.” Aanpassingen aan het gebouw zijn 

volgens de woordvoerder niet nodig. „De beschikbare ruimte is groot genoeg en de inrichting voldoet 

prima aan deze tijd.” Het idee voor een beursgebouw en hotel op het terrein rond het Evoluon gaan 

wel voorlopig de ijskast in. „Daarvoor zou Philips fors moeten investeren en dat zien we nu niet 

zitten”, aldus de woordvoerder. Hij benadrukt dat de plannen een groeiproces zijn. „Het zijn ambities 

voor de komende jaren.” 

 

De plannen voor het Evoluon werden gisteren door Philips gepresenteerd aan een groep 

betrokkenen onder wie wethouder Mary Fiers en Evoluon-architect Leo de Bever. Ook waren er 

vertegenwoordigers van het Continium Discovery Center, Brainport de stichting Vrienden van het 

Evoluon aanwezig. Jules Ruis, voorzitter van laatstgenoemde stichting, is buitengewoon tevreden 

met de beloftes van Philips. „ Zeven jaar geleden zag het er nog naar uit dat Philips het Evoluon zou 

verkopen. Onze grootste angst was dat het monument voor de samenleving verloren zou gaan. Dat 

het Evoluon nu weer het icoon van innovatie en techniek wordt, kunnen wij dan ook alleen maar 

toejuichen.” Blij is Ruis ook met de publieke functie die terugkeert. „Met tentoonstellingen keert de 

geest van het oude Evoluon weer helemaal terug.” 
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