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Nieuwe Stichting Vrienden van het Evoluon volop in actie.

Geachte Vriend van het Evoluon,
Het was koud op woensdag 1 maart 2018 toen de Telegraaf mij fotografeerde voor het nog steeds
prachtige Evoluon. De nieuwe stichting Vrienden van het Evoluon was op 27 februari 2018 opgericht
en een dag later ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
“De Waakhonden zijn terug”, schreef het Eindhovens Dagblad.
De aanmeldingen van Vrienden stroomden binnen.
Hier het nieuwe register per 9 maart 2018: de teller staat al op 200 leden
Voor de Vrienden die over een LinkedIn account beschikken is er een aparte LinkedIn groep aangemaakt. Daar wordt gecommuniceerd en zijn de leden met foto zichtbaar.
Maar dan nu naar de procedure en inhoud.
1. Procedure
Het blijkt inderdaad te kloppen dat Philips via een Amsterdamse makelaar het Evoluon te
koop aanbiedt. Ik probeer met onze Stichting een plek in de verdere procedure te veroveren.
We zijn daarover via de makelaar in overleg met Hans de Jong, de directeur van Philips Benelux. Maar er is nog weinig voortgang te melden. Philips is zeer afhoudend. Derhalve zullen
wij als Stichting proberen om de uitgezette procedure meer transparant te krijgen. Het kan
toch niet zo zijn dat het meest markante gebouw van Eindhoven zo maar ondershands verkocht gaat worden. Onze gedachte gaan uit naar de overdracht/schenking van het Evoluon aan
de Stichting Brainport, de samenwerking tussen kennisinstellingen overheid en bedrijfsleven.
2. Inhoud
Er bereiken ons diverse namen van partijen die formeel interesse getoond hebben in de koop
van het Evoluon. Een aantal van deze partijen heeft zich ook aangediend als Vriend van het
Evoluon. Met serieuze kandidaten willen we graag in gesprek. De meeste kandidaten zijn nog
zeer terughoudend met hun gedachten voor een inhoudelijke invulling. Bepaalde suggesties
voor invulling keuren wij als Stichting volledig af. Het Evoluon mag zeker geen sociaalculturele Amusementshal worden. De oorspronkelijke gedachte van Frits Philips blijft voor
ons het uitgangspunt, dus het Evoluon als een icoon voor wetenschap, technologie en innovatie. Ook iets van de Regio van de Zuidelijke Nederlanden (dus incl. Vlaanderen). Wij denken
aan een Ontmoetingsplaats voor Brainport.
Vanuit de Technische Universiteit Eindhoven hebben wij de hoogleraren Bert Meijer en Maarten
Steinbuch bereid gevonden om te helpen bij het nadenken over een mooie invulling van het Evoluon.
Bert ziet een relatie met het Nemo in Amsterdam helder voor zich en Maarten denkt na over een Museum / Experience Center op het gebied van de robotica. Dat zijn m.i. mooie aanzetten waarmee we de
komende jaren volop aan de slag kunnen.

Hieronder volgen de doelstellingen van de Stichting Vrienden van het Evoluon. Wij nemen aan dat
personen die zich als Vriend van het Evoluon aanmelden zich in deze doelstelling kunnen vinden.
De stichting heeft ten doel:
a. het herstellen van de oorspronkelijke functie en betekenis van het Evoluon in Eindhoven
(sinds februari 2018 Rijksmonument). Dit houdt in dat het Evoluon en de daarin bedreven activiteiten opnieuw symbool worden voor wetenschappelijke en technologische innovatie en
vooruitgang (duurzame ontwikkeling van de samenleving);
b. het bevorderen en stimuleren van de integratie van ‘Science, Technology, Art and Design’
(STAD-gedachte);
c. het bevorderen van vakmanschap, het geven van onderwijs (continuing education) en het inrichten van levende laboratoria (living labs) met een hoge belevingswaarde;
d. het bevorderen van de samenwerking tussen de partners uit de Triple Helix organisaties, zijnde
kennisinstellingen, overheid en bedrijfsleven (ontmoetingen, presentaties en congressen);
e. het bevorderen van de totstandkoming van het Evoluon als Brainport Ontmoetings Centrum;
f. het streven naar verdere thematisering van het Evoluon als kenniscentrum op het gebied van
Complex Adaptive and Emergent Systems (CAES) in het algemeen en de Bio-Nano-Robotics
in het bijzonder, vooral ook op de gebieden van de gezondheidszorg, energie, veiligheid en
vervoer.
g. het (mede)uitwerken van een concept voor een multifunctioneel complex met een brede, nationale en waar mogelijk internationale uitstraling in Eindhoven met het Evoluon als middelpunt en beeldmerk, ingebed in zijn natuurlijke omgeving.
h. het optreden als partner bij de verdere ontwikkeling en inhoudelijke invulling van het Evoluon
en zijn omgeving;
i. en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
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