
Nog 904 m poetsen met een sponsje  
POETSBEURT EVOLUON  
Over drie dagen is de schotel van het Evoluon weer schoon. 
 
door Corrie de Leeuw EINDHOVEN – Het is eigenlijk maar een lullig sponsje. 
Hooguit 20 bij 10 cm meet het. En het zit aan het uiteinde van een stokje dat niet 
langer dan een meter kan zijn. En dat is het dan. Daarmee, en met schoon water 
natuurlijk, is het hele dak van Eindhovens eigen ufo schoongepoetst. Of, beter 
gezegd: bijna het hele dak. Alleen de rand onder de 48 vensters moet nog ge-
daan worden. 
En daarvoor zijn de geveltoeristen van het Geleense LSB Sky-Access 
ingeschakeld. Eerder al beklommen ze de schotel om de veiligheidskoorden en 
netten te bevestigen voor de schoonmakers. Maar dit laatste randje, waarlangs 
het toch wel heel indrukwekkend balanceren is, doen de jongens van het bedrijf 
van Ronny van Baal zelf. 
Het valt allemaal wel mee, zegt deze. „Het ziet er stoer uit, maar zo eng is het 
niet hoor. Weet je wat spannend is: met windkracht 7 een klus op 50 meter 
hoogte op de Kop van Zuid in Rotterdam. Dan staat het koord tussen mijn maat 
en mij pas écht strak. Dan schreeuw je tegen de wind in: Hee, dit is kicken.” 
Maar even later, als Van Baal met de fotografe van de krant op het dak is, kukelt 
hij toch mooi even over het randje. 
„Niet erg hoor, ik had gewoon een beetje te veel lijn”, zegt hij geruststellend. „We 
zitten goed vast. Je bungelt dan alleen even.” 
Dwars tegen de schotel staand, hangend aan een veiligheidskoord en dan nog 
poetsen. Met dat lullige sponsje. 
Maar het werkt wel. Tenminste, van een afstand oogt de 41-jarige paddestoel ( 
boven de vensters) hagelwit en als nieuw. Maar van dichtbij is te zien dat het nog 
vol zit met piepkleine zwarte puntjes. Jammer, maar niets aan te doen, legt Van 
Baal uit. „Het is gewoon vervuiling door de uitlaatgassen en dat kun je alleen 
schoonkrijgen met een chemisch schoonmaakmiddel. En dat kan weer niet om-
dat het pvc van de dakbekking dan wordt aangetast.” 
Nog drie dagen, schat Van Baal, nog 904 vierkante meter. Dan zit de klus er op. 
Dan wacht het ‘gewonere’ werk: de luikjes schilderen van een kerktoren ergens 
in Zuid-Limburg. En dat is toch weer wat anders dan vorige week, toen Van Baal 
en zijn mannen hun boterhammetjes aten in het zonnetje, gezeten tegen het 
koepeltje midden op het Evoluon. 

 

 
 

 

 
Medewerkers van LSB Sky-Access (‘ touwtechnieken voor industriële toepassingen’) poetsen de 
onderste rand van het Evoluondak. foto Irene Wouters  
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