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2019 is het 500 jaar geleden dat Leonardo da Vinci is 
overleden. In de de hele wereld wordt hier op allerlei wijze 
aandacht aan geschonken, zo ook in het grensgebied 
Achterhoek/Kreis Borken.

Openingstijden

In het CIVON Innovatiecentrum op het 
DRU Industriepark wordt in het kader 
van het Euregio-project ‘Leonardo da 
Vinci Innovation’ een unieke expositie 
over deze bijzondere man gehouden. 

Leonardo da Vinci was naast schilder en 
dichter ook bekend om zijn uitvindingen. 
In deze expositie staan deze 
uitvindingen centraal. Schaalmodellen 
van wat hij ooit bedacht en ontworpen 
heeft worden tentoongesteld. De 
expositie wil enerzijds aandacht 
schenken aan de genie Leonardo, 
anderszijds mensen interesseren en 
inspireren voor de bijzondere wereld van  
techniek. 

De creativiteit van dromen, denken 
en doen die Leonardo da Vinci in zijn 

uitvindigen neerlegt sluit precies aan 
bij de kwaliteiten en ambities van deze 
regio, een regio waar maakindustrie en 
uitvindingen hand in hand gaan.

De expositie “Leonardo da Vinci, artist, 
inventor, genius”, was in 2017 voor het 
eerst te zien in de Beurs van Berlage 
te Amsterdam. Het is, gelet op de 
wereldwijde aandacht voor Leonardo, 
uniek dat deze expositie Nederland/Ulft 
aandoet.

De expositie maakt onderdeel uit van 
een breed pakket van activiteiten die 
de blijvende interesse in de wereld 
van techniek willen bewerkstelligen. 
Een en ander wordt financieel mogelijk 
gemaakt door Europese, provinciale en 
gemeentelijke subsidies en bijdragen.

maandag t/m vrijdag: 10:00 -17:00 uur
zondag 13 oktober: 12:00 - 17:00 uur
zaterdag 26 oktober: 10:00 - 17:00 uur

zondag 3 november: 12:00 - 17:00 uur
zondag 17 november: 12:00 - 17:00 uur
zondag 24 november: 12:00 - 17:00 uur
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Dit project wordt in het kader 
van het INTERREG-programma 
financieel ondersteund door 
de Europese Unie en de 
INTERREG-partners.civon-innovatiecentrum.nl


