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Evoluon-idee verrast buurt
door Peter Scholtes EINDHOVEN – Het voorstel om bij nieuwbouw rond het Evoluon ook het park aan
de andere kant van de Tilburgseweg te betrekken, stuit op verbazing in de directe omgeving. Het park aan
de Jacob Oppenheimstraat is recent opgeknapt. „Er zijn groenstroken bij gekomen en paden gemaakt. We
zijn in de overtuiging dat het park zo zou blijven”, zegt voorzitter Erik van der Linden van de Coördinatie
Bewonersbelangen Jacob Oppenheimstraat.
B enWvan Eindhoven kondigden onlangs een haalbaarheidsstudie aan naar de toekomst van het Evoluon als middelpunt van een ‘Brainportpark’.
Onder meer wordt gekeken naar de mogelijkheid van een onderdoorgang onder de Tilburgseweg en
herbouw van de Klokkentoren, aan de rand van het Jacob Oppenheimpark.
Daar zou ook ruimte zijn voor een aantal nieuwe gebouwen, zoals bijvoorbeeld een hotel en woon- of
kantoorcomplexen.
„Een onderdoorgang onder de Tilburgseweg: ik vind het bijzonder. En nieuwbouw, al is het aan de rand,
zal de status van het park veranderen”, vreest Van der Linden.
Hij zegt het op zich ‘leuk te vinden als er iets met het Evoluon gebeurt’. „Het is niet zo dat we op
voorhand tegen een plan zijn.”
Van der Linden geeft aan invloed te willen uitoefenen op de voorwaarden die aan de haalbaarheidsstudie
worden meegegeven.
De gemeente moet nog een extern bureau selecteren dat de opdracht gaat uitvoeren.
De stichting Vrienden van het Evoluon, die al vijf jaar ijvert voor een nieuwe, openbare bestemming van
het gebouw, is blij met de haalbaarheidsstudie en het idee voor een ‘Brainportpark’. „Het biedt de
Brainport-regio alle kansen om een locatie van wereldniveau tot ontwikkeling te brengen”, stelt voorzitter
Jules Ruis.
Negen jaar geleden stuitte een nieuwbouwplan van Philips voor drie kantoorgebouwen bij het Evoluon op
verzet, zowel vanuit de buurt als uit de hoek van architecten en monumentenbeschermers.
Een van de bezwaarmakers was toen mede-architect Leo de Bever van het Evoluon.
De Bever vindt dat de situatie nu nog te onduidelijk is om een reactie te geven. „Ik wacht wel af.”
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