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Inleiding
In de cultuurhistorische verkenning is de ontstaans- en
gebruiksgeschiedenis van het Evoluon beschreven en is de
cultuurhistorische waarde van het ensemble (inclusief context, interieur en
kunst) benoemd. Die kwaliteiten vormen een vertrekpunt voor
transformaties in de toekomst. In deze notitie wordt de vertaling van de
‘cultuurhistorische waarde’ naar uitgangspunten voor transformatie
gemaakt. Dit document vat (op basis van het cultuurhistorisch onderzoek)
de betekenis van het Evoluon als monument samen, stipt het dilemma ten
aanzien van de latere toevoegingen aan, om vervolgens te komen tot een
visie op mogelijke transformaties. Deze visie wordt uitgewerkt op de
schaal van het park, het gebouwenensemble en de gebouwen.

dit moment wordt het Evoluon als zelfstandige congresfaciliteit
geëxploiteerd. Een herontwikkeling van de hele locatie is in voorbereiding.
Van de publieksattractie is niet veel over: de tentoonstellingsopstelling
met de spannende experimenten is verdwenen. De bebouwing uit 1966 is
echter in opmerkelijk gave staat bewaard. Wel veranderde de opzet van
het dienstgebouw en kwamen er enkele uitbreidingen bij: zalen bij het
restaurant, een kantoorvleugel en het auditorium met foyer. Bovendien is
de parkaanleg radicaal gewijzigd. Geheel in lijn met de toenmalige
bedoelingen, staan de ingrepen uit 1991 op gespannen voet met de
betekenis van het Evoluon als publieksattractie. Openbaarheid,
toegankelijk en ruimtelijke samenhang (1966) maakten in 1991 plaats voor
privaat, ontoegankelijk en divers/versnipperd.

Publieksattractie en congrescentrum
Het Evoluon werd ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van Philips (in
1966) gebouwd als een spectaculaire publiekattractie. Hier kon het grote
publiek kennis maken met de wereld van de techniek (mens en techniek).
Het gebouw, met het uiterlijk van een immense vliegende schotel, was een
visitekaartje voor Philips en werd op slag hèt icoon van Eindhoven. Het
park rondom het gebouw was openbaar toegankelijk. Er bestond
samenhang van groot naar klein: omgeving, park, ensemble, interieur.
Bij het 100-jarig bestaan van Philips werd het Evoluon andermaal geopend.
De publieksattractie was opgedoekt, ervoor in de plaats kwam een
congrescentrum (Phlips Convention Centre), waar Philips (buitenlandse)
gasten ontving in een privé sfeer. Aan het gebouw werd een auditorium
toegevoegd, voorzien van de modernste technische snufjes. De
buitenruimte ging radicaal op de schop: het park veranderde in een reeks
tuinen rondom het gebouwenensemble en een kleiner parkgedeelte. Op
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Wat maakt het Evoluon tot een monument?
De cultuurhistorische waarde van het Evoluon spitst zich toe op de
betekenis van het Evoluon uit 1966, als publieksattractie, boegbeeld van
Philips en icoon in Eindhoven. De betekenis is in zes kernwaarden van het
monument samen te vatten:

5. Ontworpen totaalbeeld
Het Evoluon is door de schalen heen ontworpen, van de stad tot het
interieur. Het dienstgebouw is afgestemd op de koepel en dit ensemble
vormt een vanzelfsprekend geheel met de sokkel en de vijver – die op hun
beurt weer in een open en transparant park stonden. Dankzij groen
omkaderde zichtvizieren, was het Evoluon vanuit de stad te ervaren. Dit
geheel heeft een integrale kwaliteit, bijzondere details en een
baanbrekende constructie.

1. De toekomst in het heden
Het Evoluon was (in 1966) bedoeld was om zijn tijd vooruit te zijn en te
blijven. Dit is zichtbaar in de vorm en de constructie. Deze waarde stond
destijds ook centraal in de inrichting en de publieksattracties, gericht op de
relatie tussen wetenschap/techniek en de maatschappij.

6. Collectieve herinnering
Het Evoluon als icoon en bestemming van de jaren zestig, zeventig en
tachtig.

2. ‘Friendly alien’ (vrij naar Peter Cook)
Het Evoluon is ontworpen als een subliem gebaar op een zichtlocatie, een
vrije vorm, buitenaards haast, verheven en opgelicht, verstild. Het is een
‘alien’ die in de lucht hangt en een icoon van Eindhoven tegelijk.
3. De aanwezigheid van Philips in en buiten Eindhoven
Het Evoluon herinnert in alles aan Philips en de enorme betekenis die dit
bedrijf had/heeft in Eindhoven en ver daar buiten. Het Evoluon wàs Philips:
boegbeeld, visitekaartje, showroom en ontvangstruimte.
4. Georkestreerde beweging
Het Evoluon is gebouwd tussen de binnenste ringweg en de nieuwe
invalsweg uit de richting Tilburg. Het gebouw is bedacht als landmark voor
het (auto)verkeer. Tegelijk is ook het interieur ontworpen op de beweging:
de geënsceneerde route door het gebouw (ontworpen circuit met een
zintuigelijke ervaring: groot/klein, hoog/laag, licht/donker,
introvert/extrovert) en de magische ontdekkingsreis die de bezoekers in
de exposities kregen voorgeschoteld.
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Het dilemma van de latere toevoegingen.
De toevoegingen aan het Evoulon uit 1991 zijn op zichzelf van waarde, als
interessante producten van hun ontstaanstijd (auditorium en tuinaanleg).
Tegelijk leveren ze (heftige) fricties ten aanzien van de publieke betekenis
van het Evoluon uit de eerdere fase op.

In de buitenruimte heeft de transformatie uit 1991 (in lijn met de
toenmalige intenties) de volgende fricties opgeleverd:
• verlies publieke functie en openbare toegankelijkheid;
• verandering van de buitenruimte van openbaar (1966) naar
grotendeels privé (1991), in lijn met de toenmalige nieuwe functie van
ontvangstcentrum en congresfaciliteit van Philips;
• de bijbehorende ombouw van de buitenruimte: van een landschap
(open, openbaar, doorlopend, geheel) naar een reeks tuinen (privaat,
afgesloten, opgedeeld en gedifferentieerd);
• barrières binnen het park en naar de omgeving toe (ook een gevolg van
de functieverandering in 1991): hekwerk, gracht, wal;

Het auditorium is gebouwd op de plaats waar oorspronkelijk ook een
auditorium was geprojecteerd. Vanwege een toegevoegde foyer is het
volume echter groter uitgevallen, waardoor de vrije positie van het
ensemble in het groen onder druk kwam te staan. Ook is de architectuur
introvert en contrasterend met de eerdere bouwfase, waardoor het
geheel niet als een samenhangend ensemble is te ervaren.

Daarnaast spelen op het schaalniveau van park en stad andere knelpunten,
resultaat van achterstallig terreinbeheer en ontwikkelingen op het hogere
schaalniveau van de stad:
• doorgeschoten groen: dichtgroeien van zichtlijnen en panorama’s;
• verstening van de omgeving (kantoren Noord-Brabantlaan /
Beukenlaan, ‘wandvorming’ Beukenlaan);
verandering
in de appreciatie voor het autoverkeer in de stad. Destijds
•
werd hier positief over gedacht (mobiliteitsesthetiek, moderniteit en
vrijheid), tegenwoordig wordt autoverkeer vooral geassocieerd met
drukte, lawaai, stank en fijnstof.

De buitenruimte was een doorgaand, open en toegankelijk park, maar
veranderde in 1991 in een reeks tuinen rondom het hoofdgebouw:
voortuin, parkeerveld, terrassentuin. Rondom de vijver werden
verschillende terrassen met elk een eigen identiteit en vormgeving
gerealiseerd. Door de toevoeging van een promenade ontstond ‘diversiteit
zonder wanorde’. Het eenduidige ‘podium’ (‘landingsplatvorm’)
waarboven het koepelgebouw zich in de stad verhief verdween door deze
kleinschalige en veelvormige inrichting.
In de waardering zijn de gebouwde toevoegingen van auditorium en aan
restaurant als positief gewaardeerd, omdat ze (min of meer) passen
binnen de opzet van het ensemble en de doorontwikkeling van het
Evoluon na 1989 illustreren. Wanneer de wijzigingen de oorspronkelijke
intenties van het Evoluon (als publieksattractie, boegbeeld en landmark)
onder druk zetten, ontstaan er evenwel fricties.
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Visie op transformatie
De ambitie vanuit cultuurhistorie voor het Evoluon is tweeledig: behoud
van de monumentale waarde van het rijksmonument (koepel en
dienstgebouw, 1966) en het versterken (of herstel) van de samenhang
stad-park-ensemble-gebouwen-interieur.
Reconstructie van de vroegere situatie is geen optie: het Evoluon is in de
kern toekomstgericht en de omstandigheden zijn in een halve eeuw erg
veranderd. Dat geldt voor Philips en interactieve publieksattracties, maar
ook voor het verkeer (overlast) en de terreininrichting (bestaande
gebouwen en bestaand groen).
De uitdaging voor de toekomst is om de kernwaarden van het Evoluon
‘naar het nu’ te brengen, door nieuwe invulling (programmering) en
betekenis te ontwikkelen. Concreet betekent dit:
• Voor het ensemble uit 1966: behoud (conservering en restauratie) van
de monumentale waarde; toevoeging inpassen binnen de
monumentale waarden;
Voor
het interieur uit 1966: streven naar een nieuwe invulling van de
•
kernwaarden (programmering);
• Voor de latere uitbreidingen: transformatie gericht op het versterken
van de kernwaarden en het vergroten ruimtelijke samenhang en
kwaliteit;
• Voor de parkaanleg: herontwerp, gericht op herstel samenhang (met
de stad en het ensemble), herstel/versterking kernwaarden en het
opheffen van de fricties (ingreep 1991, intensivering verkeer). Met
respect voor de oorspronkelijke ontwerpideeën zijn nieuwe ruimtelijke
ontwikkelingen in het park denkbaar, mits deze vanzelfsprekend in het
parkontwerp zijn opgenomen en passen bij de routebeleving en
enscenering van het terrein i.r.t. de omgeving.
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KADER VOOR TRANSFORMATIE
Cultuurhistorie:
Versterken van de cultuurhistorische betekenis van het Evoluon
(als publieksattractie, symbool/herinnering van/aan Philips en icoon van
het moderne Eindhoven):
Richtlijnen:
- Behoud het Evoluon als beeldmerk van Eindhoven, door het monument
vanuit de stad herkenbaar en beleefbaar te houden;
Aanbevelingen:
- Houdt de herinnering aan Philips zichtbaar, bijvoorbeeld in de vorm van
de kunst of door een historische hoekje / augmented reality of andere
eigentijdse middelen;
- Zoek een eigentijdse en bij het hedendaagse Eindhoven passende
invulling van de ambitie om met Evoluon ‘de toekomst in het heden’
zichtbaar te maken;
- Overweeg hoe de wisselwerking tussen techniek (high tec, ambacht,
design) en de samenleving op een eigentijdse manier in het Evoluon kan
worden gelegd.
- Bouw voort op de traditie van publiek-private samenwerking van het
Evoluon.

Evoluon: ensemble, gebouwen-terras-park-parken-stad [1978, PCA]
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NB Afhankelijk van de positie is de hoogte van de zichtlijn/zichtvizier
verschillend. Bijvoorbeeld vanaf de verhoogde Tilburgseweg geldt een
andere hoogte dan vanaf de Beukenlaan met zicht op het auditorium.
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Buitenruimte
Het Evoluon is in nauwe samenhang met de buitenruimte en de omgeving
ontworpen op drie verschillende schaalniveaus: het ensemble, park en in
relatie tot de omgeving.

Schaal van het Evoluonpark
Het park is aangelegd als een openbaar wandelpark, maar werd opgedeeld
in private en openbare sferen. De ruimtelijke samenhang, continuïteit
(binnen het park en naar de omgeving), zichtlijnen en zichtvizieren zijn van
waarde.

Schaal ensemble bebouwing, vijver, terras
De samenhang tussen de gebouwen, vijver, terrassen en de sokkel is van
hoge waarde; hiermee wordt het Evoluon aan de plek verankerd – in een
groot en samenhangend gebouw.

Uitgangspunten
- Herstel de samenhang en het openbare (of collectieve) karakter van het
park: zichtbaar en uitnodigend;
- Versterk het Evoluon als alzijdig en vrij liggend element in de stad,
ingekaderd door groen;
- Hef de fricties en barrières op (opdeling in private tuinen en een
parkfragment, de wal als fysieke scheiding, waar mogelijk: hekwerken).
- Herstel de zichtvizieren op het Evoluon, met hun groene inkadering;
- Baseer nieuwe terreininrichting op aanpak van Broerse (gebruikte
materialen en soorten, ontwerpkwaliteit), met oog voor nieuwe eisen
(toezicht, geluid, vervuiling, sociale veiligheid, programma en exploitatie);
- Breng, waar mogelijk, de footprint van het uitgedijde gebouwenvolume
terug (kantoor, foyers, luifels), versterk vrije ligging in het park;
- Nieuwbouw is, vanuit de geschiedenis van deze plek, voorstelbaar. Ooit
was het plan om paviljoens aan het park toe te voegen. Nieuwbouw in het
park mag de zichtlijnen en zichtvizieren niet belemmeren, laat de vrije
situering van het bestaande ensemble ongemoeid en dient in volume en
vormgeving op het grote gebaar van het Evoluon met koepel en toren te
worden afgestemd. De bebouwing is op het park gericht (actieve plinten)
en alzijdig
- Koester de ca. 90 (zeer) behoudenswaardige bomen; werk het
achterstallig groenonderhoud weg.
- Huis van de Toekomst: heeft geen directe betekenis i.r.t. het Evoluon.

Uitgangspunten:
- Breng de samenhang van bebouwing (1966), toren, vijver en terrassen
terug; het grote gebaar van vliegende schotel, ‘landingsplatvorm’ en
groene inkadering;
- Neem de verstoringen weg (promenade, kleinschaligheid, pluriformiteit,
verrommeling), wel is er binnen het grote gebaar ruimte voor geleding
(terrassen, tribune, groenaanleg, bloemenperken);
- Integreer, indien mogelijk, elementen uit de fase 1991, mits daarmee
maat en schaal de samenhang van het grote gebaar niet wordt
belemmerd;
- Kies materiaal en details, die passen bij het handschrift van Broerse;
- Voorzieningen en installaties (luchtbehandeling, verlichting) ofwel
onzichtbaar wegwerken of in enkele helder vormgegeven elementen
opnemen (zoals de sculpturale betonnen luchtinlaten uit 1966);

9

Schaal van het park in de stad:
De inrichting van het Evoluonpark werd afgestemd op de groenaanleg
langs de rijksweg (Tilburgseweg) en in het Oppenheimpark. Het Jacob
Oppenheimpark en het Evoluonpark zijn, hoewel altijd gescheiden door de
verhoogde rijksweg, in samenhang met elkaar ontworpen (zichtlijnen,
routebeleving, beplanting). Een directe verbinding was nimmer voorzien.
Uitgangspunten:
- Versterk de betekenis van het Evoluon (schotel en toren) als icoon van
Eindhoven en landmark in de stad, zichtbaar van ringweg en rijksweg, en
onderdeel van de skyline.
Aanbevelingen:
- Herstel de ruimtelijke samenhang met de omgeving waar dat kan:
zicht/beleving van het Evoluon vanaf de Tilburgse weg; doorzicht vanuit
Openheimpark; programmatische complementariteit van beide parken;
- Onderzoek hoe routebeleving en mobiliteitsesthetiek kunnen blijven
bestaan in relatie tot de wens om het verkeer (drukte, lawaai,
vervuiling) te bannen en de autowegen uit het openbare domein te
elimineren (geluidsschermen, beplanting, etc.); bestaat er amnestie
voor de auto (symbool van vrijheid en vooruitgang) in de openbare
stedelijke ruimte, waarin langzaam verkeer het primaat krijgt.
- Zorg dat de stad weer vanuit de koepel van het Evoluon ervaarbaar
door het mogelijk te maken de kapellen te openen.
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Gebouwen
Het koepelgebouw en dienstgebouw vormt het hart van het monumentale
ensemble; dit gedeelte is als rijksmonument beschermd. Latere
bijgebouwen voegen kwaliteit en gebruik, maar beperken wel de vrije
situering van het koepel in het park.

keuken, ontvangsthal met daaromheen de kantorenvleugel. Houdt in de
kelder de hoofdopzet van trappen en verbindingsgangen herkenbaar.
Aanbevelingen:
- Benut de oorspronkelijke routing door het Evoluon (lift naar boven, via
ringen en trappen weer naar beneden), koppel hier een geënsceneerde
beleving aan.
- Geef nieuwe betekenis aan de magische ontdekkingsreis, waarvoor het
Evoluon ooit is bedacht
- Onderzoek of in de nieuwe bestemming ook ruimte is voor een Evoluon
memorial, waarin zowel het verhaal van Philips als van de attractie
(wellicht nog met enkele originele experimenten) kan worden ingericht.
- Het auditorium is als autonoom element vormgegeven en niet (als in
1966 bedacht in samenhang met het dienstgebouw); overweeg daarom
de glazen verbindingsgang weg te halen en het gebouw zelfstandig en los
in het park te plaatsen;
- Heroverweeg de noodzaak van een eigen entree met luifel vanaf de
straat tot het auditorium, ondanks de bijzondere glasconstructie en
detaillering (inzetten op hergebruik, hier of elders);
- Heroverweeg de maat van de uitbreidingen van het dienstgebouw,
vanwege de vrije ligging van het ensemble in het park. Ruimten in deze
uitbreidingen zijn vrij indeelbaar, mits de alzijdigheid wordt bewaard en de
architectuur zich verhoudt tot het monumentale dienstgebouw.
- Beperk waar mogelijk de verrommeling van het grote gebaar (later
toegevoegde luifels, losplekken, de ‘nitstar’ aan de oostrand van de vijver.

Uitgangspunten:
- Behoud de koepel als een ogenschijnlijk vliegende schotel, door de
onderbouw transparant te houden en ruimte rondom het monument te
maken of te laten;
- Koester de overgebleven bouwdelen uit 1966 in de koepel en het
dienstgebouw (structuur, constructie, schil, materialisering, detaillering);
- Ontwikkel vanuit de oorspronkelijke hoofdopzet van de plattegrond
(koepel) met een kolomvrije, vrije indeling van ringen rond een vide,
inclusief trappen, liftkoker en ventilatiekanaal, en de (oorspronkelijke)
indeling van de kelders;
- Behoud de ruimtelijkheid en de lichtvoorziening; onderzoek of dakkoepel
en kapellen ook open kunnen (bijvoorbeeld door het gebouw als black box
en als daglichtruimte te gebruiken)
- Voor het casco (schil, constructie, stijgpunten, terrassen) is de
monumentale waarde leidend bij verandering;
- Voor de interieurinbouw is (net als in 1966) een autonome vormgeving
denkbaar, mits de ruimtelijkheid en de monumentale delen van het
gebouw in samenhang te beleven blijven (vrijheid op de terrassen,
samenhang in de koepel en om de stijgpunten);
- Zorg voor vanzelfsprekende overgangen van binnen naar buiten
(terrassen; zowel voor de koepel als het hoofdgebouw);
- Bouw voort op de oorspronkelijke hoofdopzet van het dienstengebouw
(voor zover bewaard), met op de begane grond de indeling van restaurant,
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Kunst
Wat betreft de aanwezige kunstwerken zijn uitgangspunten geformuleerd,
vanuit hun rol en betekenis voor het Evoluon en Philips. De indeling is
gebaseerd op onderzoek door de Van Abbestichting, mogelijk is er nog
meer kunst op de locatie aanwezig.

- Louis Kalff (1897-1976), tekening het Evoluon
- Schilderij Evoluon, gesigneerd AK en geschonken door personeel in 1996
(kantoren).
- Wandtapijt, geschonken door DAF bij het 60-jarig jubileum van Philips
(kelderkast).
- Vera Galis (1959), ‘Ellipse’ in messing en rvs, in 1991 geschonken door de
Eindhovensche Fabrikantenkring.
- Marmeren plaquette, ter herinnering aan radio-uitzendingen van
Herrijzend Nederland 3 oktober 1944 (binnenzijde hoofdingang).

1. Kunsttoepassingen in het gebouw dienen bewaard te blijven, voor zover
gerelateerd aan de stichting van het Evoluon. Dit zijn:
- Herbert Baumann (1927-1990), Sonnescheibe (1961), geschonken door
de Hollandse Beton Mij. N.V. te Den Haag;
- Fred Carasso (1897-1972), bronzen deur, ‘De evolutie van de mens’,
gegoten bij bronsgieterij Binder-Schmidt te Haarlem en geschonken door
de buitenlandse agenten van Philips Direct Export;
- Charles Eyck (1897-1983), schilderij ‘Het Evoluon in aanbouw’ (1966),
geschonken door Burgers Verwarmingsindustrie N.V. Eindhoven;
- Nicolas Schoeffer (1912-1991), kinetische sculptuur ‘Beeld – Beweging –
Belichting’ (1959) (onduidelijk of dit een deel van de eigen collectie is of
onderdeel van de collectie ‘Kunstlicht in de kunst’);
- Ossip Zadkine (1890-1967), ‘Kernontlading’ (1965), prijs van de Franse
vereniging ‘Recherches et Formes de Demain’, uitgereikt aan ir Louis Kalff
op 15 november 1967 voor het ontwerp van het Evoluon.

3. Overige kunstwerken: op basis van nader onderzoek bepalen in
hoeverre de kunstwerken van belang zijn voor de geschiedenis van het
Evoluon of Philips; als dit zo is, dan streven naar behoud binnen het
Evoluon. Hierbij gaat het om:
- Peter Dom Robert (1907-1997), wandkleed ‘Les enfants de Lumiere’
(trappenhuis)
- ‘De zintuiglijke mens’ naar precolumbiaans schilderij (kelderkast, lijkt
ingelijste foto)
- Wout van Heusden, ‘Compositie no. 17’ (grafiek), slechte staat.
- Wandtapijt, voorstelling met twee zwanen (gespijkerd op een frame,
slechte staat).
- Afbeelding met personentrein en ondergaande zon (grafiek).
- Joris Verdonkschot, drie bronzen beelden (tijdelijk opgesteld bij het
Evoluon, worden verplaatst naar Best)
- Werken uit de collectie ‘Kunstlicht in de kunst’, grotendeels in depot
opgeslagen.

2. Aan Philips-gerelateerde kunstwerken die later (vanaf 1990) naar het
terrein zijn overgekomen (zoals de zonnewijzer) hebben een positieve
waarde, uitgangspunt is behoud – eventueel op een andere locatie op het
terrein. Hierbij gaat het om :
- Fred Carasso (1897-1972) en Louis Kalff (1897-1976), Zonnewijzer,
geschonken door de buitenlandse vestigingen van Philips ter gelegenheid
van het 60-jarig jubileum; in 1991 van het Philips Ontspanningscentrum
naar het Evoluon verplaatst;
- Andre Volten (1925-2002), beeld (1960), geschonken door R.C. Spinoza
Catella (1922-2016), in 1991 verplaatst van de Bosdijk naar het Evoluon,
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