
Vies Evoluon krijgt tweede poetsbeurt in drie jaar tijd 
 
 door Rob Burg EINDHOVEN – Het Evoluon ondergaat volgend jaar april voor de 
tweede keer in nog geen drie jaar tijd een uitgebreide poetsbeurt. 
  De vorige groot onderhoudsbeurt dateert van augustus 2007. Al snel daarna begon 
de witte schotel alweer grauw, grijs en groen te kleuren. Volgens Evoluon-manager 
Erik Janssen is destijds, doordat schoonmakers over het dak liepen, een soort van 
‘leemlaagje’ naar buiten gekomen. „Het dak is niet beschadigd”, benadrukt Janssen. 
  Volgend voorjaar zal het Evoluon eerst gewassen worden, waarna er een coating op 
het dak wordt aangebracht. Janssen: „We hebben nu een middel gevonden waar tien 
jaar garantie op zit. Andere coatings, die eerder beschikbaar waren, gaven niet meer 
dan drie jaar garantie.” 
  Voor de nieuwe poetsbeurt wordt hetzelfde bedrijf ingeschakeld als in 2007: 
Schiebroek Dakbedekkingen uit Best. Onder meer vanwege de gunstigere 
weersomstandigheden is ervoor gekozen om de klus in april te klaren. „Na de schoon-
maak is-ie weer hagelwit en kan het Evoluon er weer tien jaar tegen.” 
  Volgens John Gooren, bedrijfsleider van Schiebroek, gaat het werk zo’n week of zes 
duren. Twee keer zo lang als de eerste poetsbeurt in beslag nam. „ Deze keer moet er 
immers niet alleen schoongemaakt worden, maar ook gecoat.” 
  Volgens Gooren heeft hij Philips bij de poetsbeurt in 2007 al geadviseerd om een 
coating op het dak aan te brengen, maar was er toen geen budget voor. Ook was er 
destijds geen coating beschikbaar waar meer dan drie jaar garantie op zat. 
  De keuze van het middel dat nu op het dak wordt aangebracht, is tot stand gekomen 
in overleg met de leverancier van de dakbedekking in 1966. Gooren: „Dit keer hebben 
we gezegd: we willen ’m graag schoonmaken, maar het is wel beter om te investeren 
in die coating.” 
  Ook kiest Schiebroek er voor om geen derde partij in te schakelen bij het 
schoonmaakwerk. „ Op veel plaatsen op het dak zijn voetstappen zichtbaar, doordat er 
overheen gelopen is.” De groengrijze waas heeft een andere oorzaak. 
  „ Aanslag van vervuiling in de lucht, stof en ander vuil. Een vetlaagje op het dak 
houdt dat vast. 
  Dat gaan we dus verwijderen, met een milieuvriendelijk middel.” 
  De kosten komen voor rekening van Philips. 
  Gooren: „ Op schoonmaakwerk zit nooit garantie.” De klus in 2007 is volgens hem 
geen weggegooid geld geweest. „ Zo hard zou ik het niet willen stellen. Als we de ken-
nis van nu tóen hadden gehad, hadden we die coating wellicht moeten toepassen. 
Maar dat is achteraf gepraat. En nogmaals: de coatings van toen waren nog niet zo 
goed.” 
   

 

pagina 1 van 2

9-10-2009http://eindhovensdagblad.ned.newsmemory.com/eebrowser/frame/develop.396.david/p...

http://eindhovensdagblad.ned.newsmemory.com/eebrowser/frame/develop.396.david/p


 
Vuil en viezigheid op de bovenzijde van het Evoluon. 
  foto Ronald Otter 
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