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Nadat Philips als eigenaar van het Evoluon begin 2011 al had besloten zelf de kar trekken om
in overleg met een aantal geïnteresseerde actoren uit de Triple Helix een Business Case te
onderzoeken voor de positionering van het

Evoluon als Brainport Ontmoetings Centrum
is in het Rapport ‘Brainport 2020’ d.d. 16 februari 2011 het Evoluon gepositioneerd als:

Techniek- en educatiecentrum Evoluon
Icoon van Brainport

Rapport Brainport 2020 (pagina 199-200)

Acties gericht op het verbreden van de basis
Impulsprogramma internationaal concurrerend woon- en werkmilieu
Trekker: boegbeeld uit de architectuur/creatieve sector
Er komt een impulsprogramma om het woon- en werkmilieu binnen Zuidoost-Nederland op een hoger
niveau te brengen, complementair aan de internationale ambities. Als bedrijven en het innovatieecosysteem in de regio op mondiaal niveau excelleren, dan moet dat ook in de (beeld)kwaliteit van
gebouwen en openbare ruimte en het voorzieningenniveau meer tot uitdrukking komen. Daarvoor is een
omslag nodig in denken en doen bij zowel private als publieke partijen die betrokken zijn bij de ruimtelijke
ontwikkeling van de regio.
Binnen het impulsprogramma worden ruimtelijke en stedenbouwkundige projecten opgenomen die voldoen
aan de uitgangspunten uitbundig en excellent, en internationale allure. Doelstelling is de identificatie met
internationale toptechnologie te versterken: het merk Brainport tastbaar, merkbaar en zichtbaar te maken
met een ambitieniveau ‘uniek in Europa’.
Onderdeel van het totaalprogramma is het zichtbaar maken van technologische vindingen en design van
eigen bodem in de openbare ruimte voor vergroting van de visuele aantrekkelijkheid van ZuidoostNederland. De visuele aantrekkelijkheid van bedrijfslocaties en bedrijfspanden wordt vergroot doordat
bedrijven, locatie- en vastgoedeigenaren meer aandacht hebben voor industriële eigenheid en esthetische
kwaliteit.
Het Impulsprogramma voor een internationaal concurrerend woon- en werkmilieu bestaat o.a. uit
het onderdeel:
Techniek- en educatiecentrum Evoluon
Tot 1989 was het Evoluon een (inter)nationaal gerespecteerd science centre. Er wordt al enige tijd
gestudeerd op plannen om het Evoluon nieuw leven in te blazen als techniek- en educatiecentrum met de
focus op ontmoeting voor het grote publiek. In het kader van Brainport 2020 worden plannen omgezet in
zowel conceptuele uitwerking als realisatie. Herverdeling van middelen maakt de nieuwe start van het
Evoluon mogelijk. Het Evoluon wordt een techniek- en educatiecentrum met internationale allure.
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