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Philips gaat als eigenaar van het Evoluon nu zelf de kar trekken om in overleg met een aantal 

geïnteresseerde actoren uit de Triple Helix een Business Case te onderzoeken voor de 

positionering van het  

Evoluon als Brainport Ontmoetings Centrum  
 

Icoon van Brainport 
 

Ronde Tafel gesprek op 26 januari 2011 

In een Ronde Tafel Gesprek op 26 januari 2011 onder leiding van Mary Fiers (wethouder gemeente 
Eindhoven) heeft Philips besloten om zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor de verdere 
voortgang van het onderzoek naar de herpositionering van het Evoluon als Brainport Ontmoetings 
Centrum. 

De voorzitter van de Stichting Vrienden van het Evoluon stuurde n.a.v. dit besluit de volgende brief 
aan de heer Wim van Winden, CFO Philips Benelux. 

“Geachte heer Van Winden / beste Wim, 

Met grote dank aan wethouder Mary Fiers voor haar initiatief tot het beleggen van het Ronde Tafel 

Overleg op 26 januari 2011, heeft de Stichting Vrienden van het Evoluon met groot genoegen kennis 

genomen van het standpunt dat Philips bereid is de in het rapport BRO genoemde uitwerking van de 

Business Case nu onder eigen aanvoering ter hand te nemen. Daarmee wordt een reeds vele jaren 

bestaande impasse over een mogelijke herpositionering van het Evoluon eindelijk door de meest 

daarvoor in aanmerking komende partij (namelijk de eigenaar) doorbroken.  

 Winst is bovendien dat de gemeente Eindhoven heeft uitgesproken een herpositionering van 
het Evoluon als Brainport Ontmoetings Centrum van harte te ondersteunen. Gekozen wordt 
daarbij voor een groeimodel, waarbij welwillend zal worden meegewerkt aan 
uitbreidingsplannen, zodra die feitelijk aan de orde zal zijn. 

 Wij zijn ook zeer verheugd dat Hans Gubbels als vertegenwoordiger van de drie Science 
Centra (Nemo, Technopolis en Continuüm) bereid is om te onderzoeken hoe een invulling van 
de koepel van het Evoluon met een Publieksfunctie zou kunnen plaatsvinden. 

 Zeer uitdagend vinden we het standpunt van Brainport Development om met volle 
overtuiging te willen onderzoeken hoe de in het rapport BRO genoemde positionering van het 
Evoluon als Brainport Ontmoetings Ruimte met het oog op Brainport 2020 kan worden 
gerealiseerd. 

 Mooi is ook dat de aanwezige kennisinstellingen hun bereidheid uitspreken om inhoudelijke 
medewerking aan de nieuwe richting van het Evoluon te verlenen. Als representatieve ruimte 
voor allerlei festiviteiten en evenementen blijft het Evoluon zeer bij hen in trek. 



 Architect Leo de Bever kijkt welwillend mee en is voorstander van een overgang van het 
Evoluon als Stadsmonument naar Rijksmonument. Hij zal de ontwikkelingen vooral vanuit 
architectonisch oogpunt volgen. Architectenbureau De Bever zal eenzelfde insteek kiezen.  

 Wij (Vrienden van het Evoluon) constateren van onze kant dat de door het Evoluon de 
afgelopen jaren gevolgde weg in lijn is met de ontwikkeling van het Evoluon als BOC. Het 
blijven volgen van die weg vergroot de kans op het realiseren van de door de Vrienden 
gewenste richting.  

 Uitgangspunt voor de Vrienden blijft het realiseren in het Evoluon van de STAD-gedachte, de 
integratie van Science, Technology, Art and Design. 

 Zo dat nodig/nuttig mocht blijken zullen de Vrienden van het Evoluon hun diensten aanbieden 
om het bedrijfsleven te benaderen voor deelname aan de financiering van het nieuwe 
Evoluon middels het wegzetten van een drietal sponsorpakketten resp. ter waarde van 
100.000/10.000/1000 euro per jaar. Daarbij wordt gedacht aan inschakeling van het High 
Tech Platform (met een ledental van 500 technologie bedrijven) en andere 
brancheorganisaties. 

 In het verslag van Sandra Koster over de bijeenkomst met wethouder Fiers op woensdag 26 
januari 2011 zullen nadere details over de verschillende mogelijkheden en bijdragen zijn te 
vinden. 

We spraken af dat Philips maximaal een termijn van 6 maanden nodig heeft om de Business Case in 

een aantal scenario’s uit te werken. Voorop blijft staan dat alleen bij een gezonde exploitatie een 

herpositionering van het Evoluon mogelijk is. Philips zegt toe de resultaten van haar onderzoek aan 

de groep aanwezigen van 26 januari 2011 te zullen presenteren. 

Voor de volledigheid geven we als Vrienden van het Evoluon onderstaand een overzicht van de 

actoren die de afgelopen periode door ons met positief resultaat zijn benaderd. 

1. Uiteraard als nummer 1 Philips (als eigenaar) verantwoordelijk voor de continuïteit van het 
Evoluon als congrescentrum. 

2. B&W gemeente Eindhoven, die van het haalbaarheidsonderzoek BRO kennis heeft genomen 
en het rapport ter informatie heeft doorgestuurd naar de gemeenteraad. 

3. De groep van drie Science Centra (Nemo, Technopolis en Continium), met Hans Gubbels als 
woordvoerder. 

4. Brainport Development wil de herpositionering van het Evoluon als Brainport Ontmoetings 
Centrum gaarne bevorderen en is bereid de huisvesting van de eigen organisatie in het 
Evoluon te overwegen. 

5. Een groepje van vijf TU/e-hoogleraren onder leiding van Rutger van Santen (Boek: ‘2030 
technology that will change the world’) en verder Emile Aarts (Lichtinstituut), Bert Meijer 
(Institute for Complex Molecular Systems), Maarten Steinbuch (Automotive en Robotica) en 
Berry Eggen (Industrial Design). 

6. De vestiging van de Eindhovense EIT-instituten is op de wat langere termijn een belangrijke 
mogelijkheid, met name gelet op de doelstelling van deze instituten (Martin Schuurmans). 

7. Het Mikrocentrum (Geert Hellings) onderzoekt samen met Philips de mogelijkheid tot het 
realiseren van haar doelstellingen binnen de context van het Evoluon. 

8. Het High Tech Platform van 500 bedrijven (Geert Hellings) beziet de mogelijkheden om zich 
achter het nieuwe concept te scharen.  

9. De Stichting Stad van Morgen ( STIR met Jean-Paul Close) wil vanuit de 
duurzaamheidsgedachte een bijdrage leveren.  

10. De vestiging van de Giordano Bruno GlobalShift University (Club of Budapest) in het Evoluon 
waaraan Jean-Paul Close nu werkt. 

11. De mede-architect van het Evoluon, de heer Leo de Bever en bureau De Bever Architecten. 
12. De Stichting Vrienden van het Evoluon, waartoe een aantal industriële bedrijven (o.a. de VDL-

groep van Wim van der Leegte). 
13. Onderwijsinstellingen zoals TU/e, Fontys en ROC.  
14. Het Lectoraat Brainport dat Fontys in ontwikkeling heeft 



15. Het TIM-netwerk (Topopleiding Interactie Management) met zijn alumni (250 personen) en 
inleiders (100 personen); allen afkomstig uit Brainport Zuidoost-Nederland Triple Helix 
organisaties. 

16. De Commissaris van de Koningin in Noord-Brabant (de heer Wim van den Donk) steunt het 
idee van een Revival van het Evoluon. 

17. Een groep vanuit de Industrie, o.a. BZW, Fabrikantenkring, Kamer van Koophandel, Hurks 
Bouw Groep, DHV en een aantal grote bedrijven zoals NTS-groep, ASML, Daftrucks en Philips 
Healthcare. 

18. Brainport Industries (Mark Hendrikse), met zowel grote oem-ers als hun toeleveranciers, niet 
alleen in Zuidoost-Brabant maar ook in Limburg (o.a. DSM en Oce). 

19. Er zijn signalen dat ook de Rabobank bereid is een bijdrage te leveren. 
20. De Ontdekfabriek (Hugo Vrijdag), waarmee een verbinding kan worden gelegd. 
21. Het academisch Adviesbureau UniPartners (TU/e) dat ondersteunende diensten kan 

verrichten. 
22. Naar verwachting zal Jan Zuidam in zijn rapportage over Brainport 2020 het Evoluon als 

Brainport Ontmoetings centrum bepleiten. 
23. Tenslotte lijkt de Stichting Brainport  (Rob van Gijzel) de meest aangewezen instantie om 

steun voor de nieuwe richting te waarborgen. 

Bijgaand stuur ik een artikeltje mee (ter informatie; s.v.p. niet verder publiekelijk verspreiden) dat 

binnenkort in het tijdschrift Kunst en Wetenschap verschijnt (zal na publicatie worden opgenomen). 

Met vriendelijke groet, 

Jules Ruis.  
Voorzitter  Stichting 
Vrienden van het Evoluon.” 
 

 

 


