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Het zijn enkele van de meest typerende beelden 
van deze tijd: de wolken desinfectiemiddel die 
door mannen in stevig dichtgeritste pakken 
over vrijwel verlaten straten gespoten worden. 
In de Chinese stad Wuhan, het epicentrum van 
de corona-uitbraak, werd dat het nieuwe nor-
maal, en ook in andere Aziatische landen zijn 
de ‘desinfectieteams’ onderhand een bekende 
verschijning. 

Maar ook in Europa zijn verschillende landen, 
zoals Italië en Frankrijk, overgegaan tot het actief 
ontsmetten van de openbare buitenruimte. Ivo 
de Groot en Arnold Tuytel vragen zich af waarom 
Nederland daarin achterblijft. Volgens hen valt 
er een slag te maken in het gereguleerd en 
doelgericht reinigen van de openbare ruimte. 
Vakblad Stad + Groen spreekt het duo via een 
conferencecall. 

Wel binnen, niet buiten
Beide directeurs hebben op hun locatie spuit- en 
vernevelingsmachines staan. Groenaannemer 
Wolterinck, die zich voornamelijk bezighoudt 
met onkruidbestrijding en boomverzorging, 
gebruikt de spuitmachines vooral tegen onkruid 
en de eikenprocessierups (EPR). De Tuytel Groep, 
met het gros van zijn werkzaamheden in de 
bouwsector, heeft naast een handvol onkruid-
bestrijdingsmachines ook nevelkanonnen 
staan. Die worden gebruikt om stofvorming op 
bouwplaatsen te beperken. Dergelijke machines 
hebben ook een ander nut, vertelt De Groot. ‘In 
verschillende landen, zoals Italië, wordt dit soort 
machines veel gebruikt voor desinfectie van de 
openbare buitenruimte.’

Eind maart sprak het duo elkaar voor het eerst 
over deze observatie. Hoewel we in Nederland 
een ruime lijst ‘geschikte desinfectiemiddelen’ 

hebben, zo concludeerden De Groot en Tuytel, 
mogen die hier niet in de openbare buitenruim-
te gebruikt worden. Dat is vreemd, vinden ze. 
Niet alleen gebruiken andere landen ze wel, de 
middelen worden in Nederland binnen wel veel-
vuldig gebruikt, vertelt De Groot. ‘In de horeca, 
levensmiddelenfabrieken, kantoorgebouwen, 
ziekenhuizen, noem maar op.’

Dagen overleven
Natuurlijk is er ook in Nederland meer aandacht 
voor reiniging door de verspreiding van het 
coronavirus. Maar omdat besmetting vooral via 
hoesten en niezen plaatsvindt, is het volgens 
het RIVM veel effectiever om goede persoonlijke 
hygiëne te betrachten: regelmatig de handen 
goed wassen met water en zeep, hoesten en 
niezen in de ellenboog of een papieren zakdoek, 
zo min mogelijk het gezicht aanraken en zoveel 
mogelijk thuisblijven. 

Dat die persoonlijke hygiëne het belangrijkst is, 
daar zijn ook De Groot en Tuytel van overtuigd. 
Toch vindt het duo dat we in het kader van de 
volksgezondheid nog een extra stap kunnen 
zetten. Hoewel er momenteel nog veel ondui-
delijk is over het COVID-19-virus, beginnen de 
onderzoeksresultaten langzaamaan binnen te 
druppelen. Volgens een recent onderzoek kan 
het virus twee tot drie dagen overleven op roest-
vrijstalen en plastic oppervlakken. Een vergelijk-
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baar coronavirus, dat niet COVID-19, maar SARS 
veroorzaakt, zou tot negen dagen op dergelijke 
niet-poreuze oppervlakken kunnen overleven. 
‘Ik maak me daar wel zorgen over’, zegt De 
Groot. En daarin is hij niet de enige. Volgens de 
algemeen directeur gebeuren er momenteel 
twee dingen. ‘Enerzijds betogen sommige heet-
waterfabrikanten, aannemers en leveranciers dat 
ze met heet water ook virussen kunnen doden’, 
stelt hij. ‘Dat vind ik in het kader van de volksge-
zondheid nogal een uitspraak.’ Of de heetwater-
behandeling het virus daadwerkelijk doodt, is 
volgens De Groot en Tuytel namelijk (nog) niet 
bewezen. ‘Aan de andere kant zien we een fors 
aantal bedrijven de openbare ruimte reinigen 
mét desinfectiemiddel’, vertelt de algemeen 
directeur. ‘Terwijl dat momenteel nog illegaal is.’

Gereguleerd en doelgericht
Wat De Groot en Tuytel willen, is simpel: legaal, 
gereguleerd en doelgericht de openbare ruimte 
goed reinigen. Niet alleen door Wolterinck en de 
Tuytel Groep, maar door de hele markt. En dan 
hebben we het niet over desinfectiedouches 
of over het pompen van wolken van het mid-
del over straten en groen, langs gebouwen en 
door de lucht. ‘Ons idee is om actief objecten te 
ontsmetten’, legt De Groot uit. ‘Daar waar veel 
(indirecte) contactmomenten zijn tussen veel 
verschillende mensen. Denk bijvoorbeeld aan 
speeltuinen, prullenbakken, stadsbankjes, lift- en 
stoplichtknopjes en trapleuningen.’ Hoewel de 
directeurs erkennen dat je nooit alles kunt voor-
komen, hopen ze door regelmatige reiniging van 
dergelijke oppervlakken het virus nog meer voor 
te blijven.

Op 26 maart stuurden De Groot en Tuytel een 
brief naar verschillende ministeries, met het 
voorstel om de openbare ruimte gereguleerd 
met desinfectiemiddel te reinigen. ‘Op donder-
dag 2 april kregen we antwoord van de directie 
Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s, een 
onderdeel van het ministerie van Infrastructuur 
en Waterstaat’, vertelt De Groot. ‘Daar hebben 
we onze problemen kenbaar gemaakt.’ In eer-
ste instantie droegen De Groot en Tuytel twee 
ontsmettingsmiddelen aan, beide op basis van 
waterstofperoxide. Deze ontsmettingsmiddelen 
vallen onder de biociden; het CTGB moet het 
gebruik daarvan in de openbare ruimte goed-
keuren. 

De Groot en Tuytel hopen snel uitsluitsel te 
krijgen. ‘We zijn erop gespitst dat het van toe-
gevoegde waarde is voor onze gezondheid. We 
willen weten of de overheid voor ons plan open-
staat en er het nut en de noodzaak van inziet. Als 
dat het geval is, zouden we graag met het minis-
terie in gesprek gaan om te kijken hoe we het 
reinigen van de openbare ruimte grootschalig 
en gereguleerd in Nederland kunnen uitvoeren. 
Zo willen we schadelijke wildgroei voorkomen.’ 

Met andere ogen
‘We komen in een anderhalvemeter-economie, 
maar de schoonmaakbranche is daar nog geen 
deel van’, aldus de Groot. ‘Wel binnen gebouwen, 
maar naar de openbare ruimte waarin we met 
zijn allen aanwezig zijn, wordt amper omgeke-
ken.’ De Groot en Tuytel menen dan ook dat het 
reinigen van de openbare ruimte niet alleen nu, 

tijdens de coronacrisis, belangrijk is, maar juist 
ook straks, als we het normale dagelijkse leven 
weer gaan oppakken. ‘Als we de wetenschappers 
mogen geloven, zal dit niet het enige virus zijn 
waarmee we de komende jaren in aanraking 
komen’, zegt De Groot. ‘Onder meer door de glo-
balisering zijn we inmiddels veel vatbaarder voor 
virusuitbraken. De aannames waarmee we leef-
den, kunnen we niet meer waarborgen. We moe-
ten met andere ogen gaan kijken naar schoon. 
De openbare ruimte moet bacterie- en virusvrij 
worden: niet optisch, maar klinisch schoon.’ 
De Groot: ‘Er is niets mis mee om bekend te 
maken wat volgens jou helpt. Als we allemaal 
onze kaarten tegen de borst houden of dingen 
illegaal doen, komen we niet verder. Wie weet 
blijkt er heel veel vraag naar te zijn.’ Het duo 
erkent dat het oordeel van het ministerie beide 
kanten op kan vallen. ‘Ons plan kan natuurlijk 
ook worden afgewezen’, besluit De Groot. ‘Maar 
dan is het balletje in ieder geval aan het rollen 
gebracht.’ 

Be social 
Scan of ga naar:  

www.stad-en-groen.nl/article/32926/desinfec-
tie-openbare-ruimte-waarom-niet-in-nederland

ACTUEEL

Ivo de Groot Arnold Tuytel

We zijn benieuwd: wat vindt u van het idee 
om de Nederlandse openbare ruimten met 
desinfectiemiddel te reinigen? Laat het ons 
weten door een mail te sturen naar 
karlijn@nwst.nl


