
Vrienden van het Evoluon 
Nieuwsbrief  22 d.d. 20 juli 2009 

 
 

Geachte Vriend van het Evoluon, 

Het afgelopen jaar zijn we als Stichting informeel betrokken geweest bij een plan dat door Karel van 
Dijk, adviseur van B&W van de gemeente Eindhoven, op aandringen van onze zijde is voorbereid. 

Zoals in de vorige nieuwsbrief beschreven was de intentie van B&W dit rapport van Karel van Dijk in 
te weven in de procedure voor de behandeling van het rapport dat in december 2007 door Pier 
Holtrop onder Brainport-vlag was uitgebracht. 

Door het onverwacht overlijden van Karel van Dijk, dit voorjaar, heeft het even geduurd voordat de 
zaak mooi op de rit gezet kon worden. Dat is B&W van Eindhoven nu gelukt.  De beide rapporten 
(rapport Holtrop en rapport van Dijk) worden nu als uitgangspunt genomen voor een opdracht aan 
een externe partij voor het uitvoeren van een ‘Haalbaarheidsstudie Gebiedsontwikkeling Evoluon en 
omgeving’. Dit houdt in dat de haalbaarheid van een herinrichting van het Evoluon nu wordt 
geplaatst in een ontwikkeling van het gehele EvoluonPark. 

De brief aan de gemeenteraad is te vinden op: 

http://www.vrienden-evoluon.org/Vrienden-van-het-Evoluon/Haalbaarheidsstudie.pdf  

Wij zijn als Stichting Vrienden van het Evoluon bijzonder verheugd te kunnen constateren dat we na 
5 jaar inspanning erin zijn geslaagd om het bestuur van de gemeente Eindhoven zijn 
verantwoordelijkheid te doen nemen. We zijn nu weliswaar drie rapporten verder (Kraaijeveld, 
Holtrop en Van Dijk) maar we kijken toch vol optimisme uit naar rapport nummer 4: een 
haalbaarheidstudie voor de gebiedsontwikkeling van het Evoluon en omgeving. Naar wij hebben 
begrepen zullen voor de opdrachtverstrekking de normale aanbestedingsregels worden gehanteerd. 
De gemeente financiert de studie. Philips als eigenaar van het gebouw/gebied, stemt in met de 
procedure. En de gemeenteraad controleert. Na 5 jaar gestoei in Brainport-verband zijn de 
verhoudingen weer tot normale wettelijke proporties teruggebracht.  

Van groot belang in de nieuwe opzet is naar onze mening het commitment dat de hoogste leiding 
van Philips aan de studie heeft gegeven. Omdat zowel het rapport Holtrop als het rapport Van Dijk nu 
als uitgangspunt voor de opdracht worden genomen, gaat de haalbaarheidsstudie in ieder geval ook 
over de inrichting van het Evoluon. Dit is mij van de zijde van het gemeentebestuur afgelopen week 
nadrukkelijk bevestigd. Philips stemt met de nieuwe aanpak in en heeft zelf als randvoorwaarde 
gesteld dat de komende voorstellen voor de inhoud van het Evoluon moeten passen binnen het 
streven van Philips het Evoluon te behouden als icoon voor Industrie, Technologie en Innovatie. 

Op basis van bovenstaande berichten hebben wij als Stichting het gemeentebestuur van Eindhoven 
en de uitvoerende instantie voor de komende studie alle medewerking toegezegd. 

Blijft voor ons als Stichting het streven het Evoluon te positioneren als icoon voor wat we inmiddels 
de STAD-gedachte noemen (Science, Technology, Art and Design). Inrichting van het Evoluon als 
‘Brainport Experience Center’, conform onze eerder voorstellen, blijft vooralsnog onze voorkeur 
houden. 

Zie voor alle historische informatie en de door de Stichting eerder uitgebrachte adviezen: 
www.vrienden-evoluon.org  

http://www.vrienden-evoluon.org/Vrienden-van-het-Evoluon/Haalbaarheid
www.vrienden-evoluon.org


Tot op heden zijn we als Stichting in onze doelstelling in passieve zin geslaagd, namelijk voorkomen 
dat het gebruik van het Evoluon niet langer past binnen de oorspronkelijke doelstelling van ir. Frits 
Philips senior. Met belangstelling kijken we nu uit naar de inhoudelijke resultaten van de komende 
haalbaarheidsstudie. Met niet aflatend vertrouwen richten we ons op  de zomer van 2010.  

Met vriendelijke groet,  

Jules Ruis. 
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