Evoluon weer even proeftuin van de toekomst
door Diede Hoekstra; e- mail: d.hoekstra@ed.nl

EINDHOVEN – 26 augustus 2011
Zelf proefjes doen en spelenderwijs iets leren over wetenschap en techniek. Het kan op 11
september tijdens Open Monumentendag in het Evoluon.
Het beroemdste bouwwerk van Eindhoven is daarmee voor één dag weer de proeftuin van de toekomst die het ooit was.
Het Evoluon bood bezoekers sinds de opening in 1966 een blik in de techniek en wetenschap van de
toekomst. Ieder jaar kwamen er honderdduizenden bezoekers een kijkje nemen. Een kop koffie met
één druk op de knop. Het was in de jaren zeventig revolutionair. Tegenwoordig heeft ieder huishouden een dergelijk apparaat in de keuken staan. De techniek die de expositie destijds kleur gaf is helaas allemaal verdwenen. Verkocht of weggegeven aan andere exposities toen het Evoluon in november 1989 de deuren sloot.
De expositie die tijdens de komende Monumentendag te zien is, geeft dan ook vooral een kijkje in de
techniek van deze tijd. De organisatie is in handen van Stichting Techniekpromotie. Een onderdeel
van de TU/e. „Normaal geven we vooral presentaties op basisscholen en de onderbouw van middelbare scholen”, aldus medewerkster Annelies Moors. „Kinderen kunnen hier straks zelfs gel en shampoo maken of een robot besturen met een computer. Ook laten we zien hoe je een druppel omhoog
kan laten vallen of energie kan opwekken met je eigen lichaam.”
Hoewel de techniek uit die tijd verdwenen is, kunnen bezoekers toch nog herinneringen ophalen aan
de gloriejaren van het Evoluon. Zo worden er oude beelden en foto’s geprojecteerd en zijn er
rondleidingen door het gebouw.
Het Evoluon was in 1966 een geschenk aan Philips voor de stad. Dit ter ere van het 75-jarige bestaan
van het elektronicabedrijf. De bouw begon in 1964. De hoogte van het gebouw is ruim 31 meter. De
diameter van de schotel is 77 meter en deze heeft een gewicht van 7.500 ton. In de ontwerpfase
heette het markante gebouw nog Project 66. Later werd dit Evoleion en uiteindelijk Evoluon.

