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Stichting Vrienden van het Evoluon stelt:  

doelstelling ‘ Evoluon behouden als icoon voor de stad’  

 te hebben gerealiseerd.
 

door Lucas Nuchelmans  

De stichting Vrienden van het Evoluon heeft zichzelf gisteren opgeheven. Volgens voorzitter Jules 

Ruis heeft de stichting haar doel bereikt. „In een recente evaluatie hebben we vastgesteld dat we als 

stichting in grote mate geslaagd zijn onze doelstelling: het behoud van het Evoluon als icoon voor 

innovatie, technologie en industrie. Dat betekent dat ons werk als ‘waakhond’ er op zit.”  

 

De stichting werd negen jaar geleden in het leven geroepen uit ongerustheid over de toekomst van 

het markante gebouw in Strijp. „Er waren in die tijd plannen voor de verkoop aan 

projectontwikkelaars en om er eventueel een casino van te maken. Wij wilden er echter voor zorgen 

dat het Evoluon de toekomst kreeg die het verdiende, en behouden bleef voor een functie waarvoor 

het staat: innovatie, techniek en industrie. En zoals het er nu uitziet, gaat dat lukken.”  

 

Volgens Ruis stemt de ambitie van de nieuwe directie van het Evoluon – in haar missie meenemen 

om het gebouw te positioneren als Brainport Ontmoetingscentrum – optimistisch. „Natuurlijk biedt 

zo’n ‘ambitie’ geen zekerheid, maar nu er vanuit Philips en andere grote bedrijven in de regio en de 

gemeente zulke positieve geluiden en toezeggingen te horen zijn, zit ons werk erop. We zijn in ieder 

geval overtuigd dat de toekomst van het Evoluon in goede handen is.”  

 

De gemeente heeft toegezegd een eventuele noodzakelijke wijziging van het bestaande 

bestemmingsplan voor eventuele uitbreiding van de activiteiten, ‘welwillend te behandelen’. Of die 

welwillendheid ook financiële ondersteuning inhoudt, kon een gemeentewoordvoerder gisteren niet 

zeggen.  

 

Ook de voordracht van het Evoluon tot rijksmonument is een belangrijke positieve ontwikkeling, 

vindt Ruis. Over die voordracht is volgens hem binnenkort een beslissing te verwachten. „Het zou 

een goede zaak zijn als naast Evoluon-eigenaar Philips ook andere bedrijven en partijen uit de regio 

betrokken raken bij de toekomst van het Evoluon. Dat biedt een grotere zekerheid voor een gezonde 

exploitatie.”  

 

www.vrienden-evoluon.org   
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