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Ter gelegenheid van zijn 75- jarig bestaan zette Philips in 1966 in Eindhoven het Evoluon neer. Het 
spectaculaire bouwwerk met een permanente expositie over de ontwikkeling van de aarde en de tech-
niek trok miljoenen bezoekers en groeide uit tot een icoon van de stad. Maar het icoon is verworden 
tot een lege huls. De ‘permanente’ expositie voor het grote publiek maakte plaats voor een Philips 
Competence Centre voor een selectief publiek en ook dat is al weer geruime tijd weg. In afwachting 
van een betere bestemming is het Evoluon te huur voor congressen en evenementen.  

Diverse ideeën passeerden de revue, maar bleken niet haalbaar omdat er te veel geld mee gemoeid 
was of omdat de animo ontbrak. Naar goed Eindhovens gebruik is een extern bureau in de arm ge-
nomen om uit de impasse te komen.  

Er ligt nu een weinig verrassend plan om van het Evoluon een informatie- en ontmoetingscentrum te 
maken voor Brainport, het regionale samenwerkingsverband van overheden, bedrijven en kennisin-
stellingen. Het park moet toegankelijk worden voor een breed publiek, er moet een beursgebouw ko-
men, een vijfsterrenhotel en een horecafunctie om meer mensen te trekken. Wie dat gaat realiseren 
en betalen staat nog niet vast, maar de financiële haalbaarheid hoeft volgens het rapport van bureau 
BRO geen probleem te zijn. Mogelijk komt het Evoluon helemaal of gedeeltelijk in handen van de ge-
meente. Ook dat is onduidelijk. 
 
Valt er dan niets positiefs te melden? Toch wel. Voor het eerst zijn de gemeente, Philips, Brainport, 
Vrienden van het Evoluon en architect De Bever het eens over de toekomstige ontwikkeling van het 
bijzondere gebouw en zijn omgeving. 
 
Als het lukt om Brainport vanuit het Evoluon op de kaart te zetten voor een groot publiek, dan is dat 
pure winst en krijgt Eindhovens icoon weer een zinvolle invulling. Maar daarvoor is wat er nu ligt niet 
meer dan een heel prille aanzet.  

 

 


