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Opzet cultuurhistorisch onderzoek en transformatiekader
Gebouwen en buitenruimte 

Philips en het Evoluon
- Project 66 en locatiekeuze 
- Ontwerp van het gebouw
- Techniek van het gebouw
- Inrichting van het gebouw
- Inrichting van het terrein 

Betekenis van het Evoluon:
- Cultuurhistorisch 
- Stedenbouwkundig 
- Architectonisch 

Gebruiksaanwijzing Evoluon:
- Programmatisch
- Stedenbouw 
- Architectuur



De toekomst in heden vormgegeven

Philips, anno 1891: gloeilampen, radio’s, televisies



Eindhoven, rond 1905
Strijp is een lint, boerenland, heide en een vennetje



De toekomst in heden vormgegeven

Louis Kalff (1897-1976)
het artistiek geweten van Philips, sinds 1925

- Architect (Delft, 1923) 
- Schrijft Anton Philips kritisch over reclames, direct aangenomen 
- Bij Philips: 1925 - 1960; erna gewoon doorgewerkt.
- Reclame affiches, propaganda, stands, expo’s, apparaten
- Enkele bedrijfsgebouwen, woonhuizen, observatorium
- Japanse collectie 



Wereldtentoonstellingen (1929, 1935, 1937) 
ELA studio 1942



1958: Poèm electronique, Le Corbusier, Xanakis, Varese
Philips niet associëren met product of merk, maar met een magische ervaring



Algemeen Uitbreidingsplan Eindhoven
Kuiper, 1946

Ondertussen in Eindhoven …

1959: Philips zit op iets te broeden:
- ELA-studio upgraden tot ‘demonstratiegebouw’
- Wereldexpo’s te duur, vervolg op succes Expo 1958? 
- Wat doe je met (buitenlandse) gasten in Eindhoven?
- Hoe motiveer je personeel voor het bedrijf?

Opties
- Demonstratiegebouw: apparaten showen (spullen)
- Industrie museum: nobby gepensioneerden (verleden)
- Experience: verhaal technische ontwikkeling, zelf 
ontdekken (morgen)

1960: voorstel Louis Kalff: 
- Demonstratie /ontvangstcentrum (licht, geluid, TV, film)
- Beleving: dagjesmensen en professionals
- Hoogwaardige architectuur, iconisch project 
- Palais de la Découverte (Parijs) als referentie

Raad van Bestuur besluit voor Project 66: 
- Niet naar wereldexpo’s NY 1964 en Montreal 1967 
- Permanente tentoonstelling in Eindhoven. 
- 75-jaar Philips (1966): kado aan stad en medewerkers



Het Ven, UP 1956
Lievendaal, Het Ven, verkeersknoop, groot 

A.W.A. van Velzen (directeur Gemeentwerken): 
het plan biedt ‘terreinen voor openbare en 
bijzondere gebouwen op markante punten, 
waar grote en representatieve gebouwen 
zeer op hun plaats zijn.’



De toekomst in heden projecteren, in de jaren vijftig
Pier Luigi Nervi, Felix Candela, Oscar Nieameyer en Buckminster Fuller

Ontwerp:
Jan Kalff (1897-1976)
Leo de Bever (1930-2015)



Nieuwe Eindhovense Krant, 16 juli 1963

- Goodwill voor Philips
- Cultuurimpuls voor Eindhoven
- Icoon voor Philips community (en Eindhoven)
- Publiek ‘opvoeden’, nieuwsgierig maken naar techniek en producten
- De naam Philips koppelen aan een onvergetelijke/magische ervaring 



dB 1963: studie terreininrichting met paviljoens



Techniek



Prof. J.F. Schouten: concept tentoonstelling 
Wisselwerking tussen wetenschap/ techniek en maatschappij. Uniek.  

- 18 maanden de tijd 
- 18 afdelingen, voor elk een werkgroep van Philips specialisten. 120 man.
- James Gardner uit Londen als designer, gerenommeerde tentoonstellingsontwerper.
- Permanent vernieuwen. Eerst verbeteren wat nog niet goed uit de verf was gekomen. a



Gebouw van de verpletterende indruk
Samenhang expo, architectuur, techniek, landschap



PCA 1962

Inrichting buitenruimte
Twee parken aan weerszijden van de stadsentree



dB/RHCE 1964





Transformatie naar Philips Convention Centre, 1991
Architect Gert Grosveld (AIB), tuinarchitect Mark van Gils (Wil Thijssen)



Philips Convention Centre, 1991
- Bouw auditorium met eigen entree
- Verdraaien parkeerterrein
- Van park naar reeks tuinen
- Van open naar besloten

Van openbaar naar privé, van park naar tuin, van eenduidig naar divers, 1991



1 (ensemble terras, vijver, toren, gebouw):
Samenhang en grote gebaar; schakelt gebouwen aan terras en aan het park.
Detaillering (morene-keien) en bloemperken en – bakken.
Frictie: opgedeeld (terrassen), geprivatiseerd, gefragmenteerd (promenade); de sokkel 
is veranderd van landschap in architectuur.

Schaal 2 (Evoluonpark)
Openbaar en groen  wandelpark, zichtvizieren met een groene omlijsting.
Frictie: goeddeels geprivatiseerd, opgedeeld in tuinen, versnipperd

Schaal 3 (geschakelde parken, rijksweg en omgeving)
Routebeleving rijksweg, zichtvizieren en afstemming beplanting
Frictie: dichtgegroeid, openbare randen dichtgezet. 

Waardering: gebouwen, buitenruimte, kunst



Kernwaarden 

1. De toekomst in het heden: vorm, wetenschap/techniek in de maatschappij

2. ‘Friendly alien’ (naar Peter Cook): een subliem gebaar op een zichtlocatie, vrije vorm, 

buitenaards, toekomstsgericht, verheven en opgelicht, verstild. 

3. De aanwezigheid van Philips in en buiten Eindhoven: baken, landmark, propagandazuil

4. Georkestreerde beweging: mobiliteitsesthetiek/routeontwerp buiten en de magische reis 

binnen (ontworpen circuit door het gebouw, een zintuigelijke ervaring: groot/klein, 

hoog/laag, licht/donker, introvert/extrovert).

5. Ontwerpen totaalbeeld: integrale kwaliteit, uitzonderlijke details, baanbrekende techniek

6. Collectieve herinnering: het Evoluon als icoon en bestemming van de jaren zestig, 

zeventig en tachtig



Transformatiekader: van waardering naar uitgangspunten transformatie 

- Wat te doen met transformatie 1991?
- Visie op transformatie
- Uitgangspunten gebouwen
- Uitgangspunten buitenruimte

- Behoud monumentwaarden (1966)
- Versterken samenhangen gebouw-ensemble-park-stad
- Nieuwe invulling aan de kernwaarden geven


