Het Evoluon gaat misschien weer open!
Geschreven door rinajansen op 02 10 2011.

Toen ik deze tekst in onze krant zag staan, werd ik meteen helemaal blij. Het Evoluon is voor mij een beetje
jeugdsentiment. Onderstaand kun je mijn ervaring lezen over het Evoluon.
Wat is het Evoluon?
Het Evoluon is een gebouw dat er uitziet als een hele grote paddenstoel en staat in Eindhoven. Het Evoluon is
ontworpen door de architecten Dhr. Kalff en Dhr. de Bever en in 1966 is het Evoluon aangeboden aan de stad
Eindhoven omdat Philips op dat moment hun 75-jarig bestaan vierde. Het gebouw is erg groot. De bovenkant
(koepel) is 77 meter groot in diameter. Philips was bij het ontstaan en de ontwikkeling van het Evoluon erg
betrokken omdat er vooral (toekomstige) technische producten te zien waren in het Evoluon.
Wat kon je doen in het Evoluon?
Het Evoluon was vanaf 1966 tot 1989 een soort technisch museum waar je als bezoeker ook allerlei
experimenten kon uitvoeren. Vooral scholen gebruikten het Evoluon vaak als jaarlijks uitstapje. Op deze manier
leerden de kinderen ook nog iets tijdens deze dag. Omdat er in de jaren '80 ook op ander plaatsen in Nederland
deze technische mogelijkheden kwamen liep het bezoekersaantal van het Evoluon erg terug wat uiteindelijk
ervoor zorgde dat het Evoluon gesloten werd. Vanaf dat moment (1996) werd het Evoluon alleen nog gebruikt
voor congressen en evenementen.
In 2004 is er een stichting opgezet door Dhr. Ruis “Stichting vrienden van het Evoluon” met als doel om het
Evoluon weer terug te brengen voor het doel waar het voor was opgezet: technologie.
Mijn ervaring met het Evoluon
Ik heb in de jaren dat het Evoluon open was om te kunnen experimenteren met technologie erg genoten van
dit project. En ik denk ook veel anderen met mij. Ik vind het dan ook verschrikkelijk dat zo’n mooi gebouw met
zoveel mogelijkheden niet meer voor dat doeleind gebruikt wordt. Maar zoals ik nu begrijp zijn er verschillende
mensen bezig om het Evoluon weer in ere te herstellen. Ik wacht in spanning af en zal zeker één van de eerste
zijn die na de opening het Evoluon zeker zal bezoeken. Ik ga het op de voet volgen en zal het zeker bekend
maken als het definitief weer open is.

