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Wethouder Marie Fiers (gemeente Eindhoven) geeft verdere invulling aan 

Haalbaarheidonderzoek  

Evoluon als Brainport Ontmoetings Centrum  
 

Icoon van Brainport 
 

Haalbaarheidstudie gebiedontwikkeling Evoluon en omgeving 

Het afgelopen voorjaar heeft bureau BRO een haalbaarheidstudie uitgevoerd onder de noemer 

Gebiedsontwikkeling Evoluon en Omgeving. Het rapport is op 19 oktober door B&W van Eindhoven 

aangeboden aan de gemeenteraad. 

U vindt het rapport op internetsite www.vrienden-evoluon.org/Rapport-Evoluon.pdf                         

Het meest essentiële onderdeel van het advies is het Evoluon te gaan inrichten als Brainport 

Ontmoetings Centrum (BOC) en daarvoor een formeel samenwerkingsverband tot stand te brengen 

tussen vertegenwoordigers uit de zogenaamde Triple Helix organisaties. 

Verder wordt geadviseerd tot een geleidelijke transformatie van het thans gesloten terrein rondom het 

Evoluon naar een meer open, publiek toegankelijke, parkachtige omgeving. Nieuwe bebouwing op 

het terrein rondom het Evoluon zal alleen plaatsvinden als toekomstig gebruik daartoe aanleiding geeft. 

Eerdere adviezen van Vrienden Evoluon 

Het uitgebracht advies biedt alle ruimte om de doelstellingen van de Stichting Vrienden van het Evoluon 

de komende tijd te gaan realiseren. De oorspronkelijke adviezen van de Stichting Vrienden van het 

Evoluon zijn nog hoogst actueel. Zij zijn te vinden op: 

www.vrienden-evoluon.org/Vrienden-van-het-Evoluon/Evoluon-Brainport.htm   

www.vrienden-evoluon.org/Vrienden-van-het-Evoluon/Experience-centre.htm   

www.vrienden-evoluon.org/Vrienden-van-het-Evoluon/Functies-Evoluon-Brainport.htm   

Het grote succes van het jongste haalbaarheidsonderzoek is de door eigenaar Philips uitgesproken 

bereidheid om over te willen gaan tot de oprichting van een nieuwe juridische entiteit, waarin alle 

partijen uit de Triple Helix in een zo breed mogelijke setting worden vertegenwoordigd: Bedrijfsleven 

(o.a. Philips en Stichting Brainport), Overheid (gemeente Eindhoven) en Kennisinstellingen (TU/e, Fontys 

en ROC). Door deze nieuwe (Publiek-Private) Samenwerking zal een Business Case voor het Evoluon als 

Brainport Ontmoetings Centrum worden uitgewerkt.  
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Boek van prof. Rutger van Santen wordt leidend voor de inhoud 

Op 4 november 2010 presenteerde prof. Rutger van Santen zijn nieuwe boek onder de titel “2030 

Technology that will change the World”. De inhoud van dit boek kan  heel goed leidend zijn voor de 

invulling van het Nieuwe Evoluon. Op de bovenste ring van de koepel tonen we Maatschappelijke 

Ontwikkelingen (kansen en bedreigingen), op de middelste ring laten we zien wat Wetenschap en 

Technologie hieraan kan bijdragen, en op de onderste ring laten we de Industriële Processen en 

Producten zien die  zijn ontwikkeld en geproduceerd in de Brainport Regio Zuidoost-Nederland  (c.q. het 

Benelux Middengebied). Een invulling in lijn met de oorspronkelijke gedachte van Frits Philips. 

Rutger van Santen en Bram Vermeer hebben zich bereid verklaard het concept voor de invulling van de 

koepel van het Nieuwe Evoluon te willen uitwerken. We hebben als Stichting Vrienden van het Evoluon 

inmiddels besloten om deze nieuwe invulling te promoten onder de noemer Brainport 2030 (in 

aansluiting op het boek van Rutger van Santen).  

Nader onderzoek en bijeenkomst Triple Helix 

Essentieel in het slagen van de nieuwe richting voor het Evoluon wordt het commitment van de 

verschillende partijen om in de aangegeven richting te willen meedenken. We staan als Stichting 

Vrienden van het Evoluon gereed om te helpen zoeken naar draagvlak binnen de Triple Helix van 

Zuidoost-Nederland. 

Een projectgroep uit de Topopleiding Interactie Management (TIM-13) onder leiding van Walter van de 

Cruijsen is op verzoek van onze Stichting begonnen dit draagvlak te onderzoeken en de verschillende 

actoren te mobiliseren.. 

Wethouder Mary Fiers zal belangstellenden uit de Triple Helix organisaties de komende maand 

bijeenroepen voor een bijeenkomst in januari 2011 om de verschillende mogelijkheden tot nadere 

samenwerking voor de herpositionering van het Evoluon te bespreken. 

HET IS NU OF NOOIT OM HET EVOLUON VOOR DE SAMENLEVING TE BEHOUDEN. 

Jules Ruis, voorzitter Stichting Vrienden van het Evoluon. 


