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Openbare toiletvoorzieningen in Amsterdam 
 

Deze notitie maakt inzichtelijk welke opgaven er in Amsterdam liggen ten aanzien van het 

faciliteren van publieke toiletgelegenheid en welke oplossingsrichtingen mogelijk zijn. Aanleiding 

voor deze notitie is de wildplasboete die is uitgedeeld aan een dame in de omgeving van het 

Leidseplein tijdens een uitgaansnacht1 en de schriftelijke vragen die hierover gesteld zijn2. De 

vragen van de gemeenteraad richtten zich zowel op wildplasproblematiek als op de hoeveelheid 

openbare toiletgelegenheden voor dames, heren en mindervaliden. Beide aspecten komen in deze 

notitie aan bod. Er wordt afgesloten met acties die direct worden opgepakt en een advies aan het 

volgende college met aanvullende maatregelen. 

0 Samenvatting 

Zoals in de beantwoording van de schriftelijke vragen toegezegd, maakt deze notitie op 

hoofdlijnen inzichtelijk wat het probleem is ten aanzien van toiletvoorzieningen in de openbare 

ruimte, voor wie er een probleem is, waar er in de stad een probleem is en wanneer er een 

probleem is. Het antwoord op deze deelvragen is hieronder samengevat, waarbij ook de meest 

geschikt oplossingen in beeld gebracht worden.  

 

Wat is het probleem? 

De opgaven rondom toiletvoorzieningen in de openbare ruimte kennen twee aspecten: enerzijds 

de wildplasproblematiek, anderzijds het faciliteren van voldoende openbaar toegankelijke 

toiletgelegenheden voor mannen, vrouwen en mindervaliden. Wildplasproblematiek is 

hardnekkig, met name in uitgaansbied laten wildplassers zich moeilijk verleiden tot het gebruik 

van een openbaar toilet of urinoir. Maar, er is de afgelopen jaren al veel ingezet op het 

verminderen hiervan. Het faciliteren van voldoende toiletgelegenheid voor mannen, vrouwen en 

mindervaliden is een bredere opgave. Om in deze behoefte te voorzien zijn de afgelopen jaren 

seizoensgebonden toiletten geplaatst in parken en vier vaste MVG-toiletunits (te gebruiken door 

mannen, vrouwen en mindervaliden) in stadsdeel Centrum. 

 

Voor wie is er een probleem? 

In totaal zijn er in Amsterdam minimaal 8o toiletvoorzieningen in de openbare ruimte, waarvan er 

±10 vaste en ±20 seizoensgebonden voorzieningen geschikt zijn voor heren én dames. De overige 

voorzieningen zijn urinoirs die alleen door heren te gebruiken zijn. Dat er meer openbare 

toiletgelegenheden voor mannen zijn, is ontstaan omdat deze voorzieningen van oorsprong 

gerealiseerd zijn om wildplasoverlast te verminderen. De ervaring leert dat vooral mannen 

geneigd zijn tot wildplassen.  

 

Uit onderzoek onder Amsterdammers4 blijkt dat ruim een kwart van de respondenten weleens 

gebruik maakt van een toilet in de openbare ruimte, 76% daarvan geeft aan dat er te weinig 

toiletgelegenheid in de openbare ruimte is. Onder vrouwen wordt het tekort het sterkst 

ervaren,69% van de vrouwelijke respondenten die weleens gebruik maken van de voorzieningen 

beoordeelt het aantal als ˝zeer slecht˝, tegenover 36% van de heren. In dit onderzoek zijn semi 

openbare toiletten in winkels en horeca buiten beschouwing gelaten. 

 

 

                                                                    
1 https://www.parool.nl/amsterdam/toch-wildplasboete-vrouwen-kunnen-ook-in-urinoir-plassen~a4517144/ 
2 Schriftelijke vragen van het lid Duijndam inzake openbare urinoirs voor vrouwen d.d. 20-09-2017 
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Waar in de stad is er een probleem? 

Ervaring uit het verleden leert dat er een tekort aan openbare toiletvoorzieningen was in de 

stadsparken, waardoor er problemen met wildplassen ontstonden. Om dat te verminderen zijn 

inmiddels seizoensgebonden toiletvoorzieningen gerealiseerd in stadsparken. Enquête-onderzoek 

onder Amsterdammers bevestigd dat de behoefte groot is in stadsparken. Daarnaast geven 

respondenten aan dat er behoefte is aan meer openbare toiletvoorzieningen op pleinen in het 

centrum, met name de Dam, de Nieuwmarktbuurt en het Museumplein. 

 

Wanneer is er een probleem? 

In parken is het probleem het grootst tijdens de zomermaanden, als het park intensief gebruikt 

wordt als verblijfsgebied. Daarom zijn er in die periode seizoensgebonden toiletten geplaatst. In 

uitgaansgebied geldt dat wildplasproblematiek met name ‘s nachts voorkomt en dat de ‘daders’ 

vaker heren zijn. Om dat te verminderen zijn in het centrum verzinkbare urinoirs geplaatst die ‘s 

nachts uit de grond komen. Op de Dam is ook een verzinkbaar toilet geplaatst, waar heren en 

dames beide ’s nachts terecht kunnen. In centrumgebieden geldt daarnaast dat heren, dames en 

mindervaliden gebruik kunnen maken van (semi) openbare toiletten in winkels en horeca, die in 

Amsterdam het grootste deel van de dag en avond geopend zijn.    

 

Welke oplossingen zijn in Amsterdam het meest geschikt? 

Om (semi) openbare toiletgelegenheid beter te faciliteren, is het beter vindbaar maken en 

benutten van bestaande toiletgelegenheid de meest effectieve eerste stap. Het bijplaatsen van 

zogenaamde MVG-toiletten (beschikbaar voor mannen, vrouwen en mindervaliden) in de 

openbare ruimte is ook een oplossing, maar deze voorzieningen hebben een klein  

‘verzorgingsgebied’ (een straal van ±250 meter). Een volledige ‘dekkingsgraad’ van 

toiletvoorzieningen in de openbare ruimte lijkt dus onhaalbaar. Aan dergelijke voorzieningen zijn 

ook hoge kosten verbonden. 

 

Daarbij nemen toiletvoorzieningen veel ruimte in beslag en zijn ze lastig inpasbaar in drukke 

gebieden. Ook kennen toiletten in de openbare ruimte risico’s op overlast, misbruik en sociale 

onveiligheid. Het bijplaatsen van toiletten in de openbare ruimte is daarom alleen verstandig in 

verblijfsgebieden waar andere opties ontbreken of tekortschieten, zoals in stadsparken waar 

vanuit de Agenda Groen al wordt ingezet op betere voorzieningen.  

0.1 Leeswijzer  

In paragraaf 1 van deze notitie worden de opgaven in Amsterdam uitgebreider toegelicht.  De 

verschillende oplossingsrichtingen komen in paragraaf 2 en 3 aan bod. Paragraaf 4 geeft een 

totaaloverzicht van de maatschappelijke voor- en nadelen van mogelijke oplossingen. Op basis 

daarvan wordt in paragraaf 5 vervolgacties benoemd die nu worden opgepakt en geadviseerd 

welke maatregelen in een volgende bestuursperiode kunnen worden genomen.  
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1 Probleemanalyse 

De opgave rondom (semi) openbare toiletgelegenheid kent twee facetten. Enerzijds is het in het 

kader van leefbaarheid wenselijk om wildplasoverlast te voorkomen, waar met name openbare  

urinoirs een bijdrage aan leveren. Anderzijds ligt er een opgave in het faciliteren van voldoende 

toiletgelegenheid voor mannen, vrouwen en mindervaliden vanuit het streven om een inclusieve 

en toegankelijke stad te zijn. In het vervolg van deze paragraaf worden beide opgaven nader 

toegelicht.  

1.1 Wildplasoverlast in Amsterdam  

Wildplassen is in Amsterdam verboden, op basis van artikel 5.11 van de APV. Ervaring leert dat 

vooral mannen wildplassen en dat veel van de wildplasoverlast veroorzaakt wordt door 

uitgaanspubliek. 

 

Om wildplasproblematiek te voorkomen zijn sinds 1998 maatregelen genomen, met name in de 

Amsterdamse binnenstad, waaronder het verhogen van wildplasboetes en het plaatsen van 

plaskruizen in uitgaansgebieden. Deze plaskruizen zijn inmiddels grotendeels vervangen door 

verzinkbare urinoirs, de zogenaamde ‘uriliften’. Dergelijke voorzieningen bieden mannen tevens 

een alternatief voor het wildplassen in de gracht, waardoor het risico verkleint wordt dat 

wildplassers te water raken en verdrinken.  

 

Toch worden er jaarlijks meer dan 1000 wildplasboetes uitgedeeld en veroorzaakt wildplassen nog 

overlast. Uitgaanspubliek dat geneigd is tot wildplassen blijkt moeilijk te verleiden tot het gebruik 

van openbare toiletten. Deze worden alleen gebruikt als ze heel dichtbij zijn, direct op de route 

liggen en van afstand goed zichtbaar zijn. Uit onderzoek in omgeving Rembrandtplein (2016)3 

blijkt dat een afstand 65 meter naar het urinoir voor veel wildplassers al te ver is. Men neemt niet 

de moeite om de weg naar het urinoir af te leggen indien deze niet op de route ligt en plast tóch in 

een steeg.   

 

Om stankoverlast door wildplassen te beperken, worden de bekende wildplaslocaties 

schoongespoten met speciale geurstof. Dat zijn met name de stegen rondom uitgaansgebieden 

en stille hoekjes in de binnenstad. De kosten van het reinigen van deze wildplasplekken in 

stadsdeel Centrum zijn voor 2018 geraamd op €140.000.   

 

Onderstaande kaart geeft een overzicht van de wildplasboetes uitgedeeld in 2017. Het totaal 

stond eind september op 980 boetes, waarvan 844 in stadsdeel Centrum. Dit past bij het beeld dat 

de problemen zich concentreren rondom uitgangsgebieden. Daarbij moet overigens worden 

opgemerkt dat deze getallen een enigszins vertekend beeld van de problematiek geven omdat er 

in stadsdeel Centrum meer handhavingscapaciteit beschikbaar is, met name tijdens 

uitgaansnachten.  

                                                                    
3 Onderzoeksverslag ‘Wildplas-experimenten in de Schapensteeg’ (2016), masterscriptie onderzoek vanuit DSP/Universiteit 
Twente.  
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Daarnaast zijn er ook in parken problemen met wildplassen. Zo leed de beplanting in het 

Vondelpark schade door de grote hoeveelheid urine die in het groen belandde. Inmiddels is de 

problematiek verminderd door het plaatsen van seizoensgebonden toiletvoorzieningen. 

 

  
Figuur 2 Stervende beplanting door urine in het Vondelpark, voordat daar seizoensgebonden toiletvoorzieningen geplaatst 
werden.   

1.2 Beschikbaarheid openbare toiletvoorzieningen in Amsterdam  

Er zijn op dit moment tenminste 80 toiletvoorzieningen in de Amsterdamse openbare ruimte. Het 

plaatsen van toiletvoorzieningen in de openbare ruimte is van oorsprong een maatregel om 

wildplasoverlast te beperken. Omdat met name mannen geneigd zijn tot wildplassen,  zijn er 

verhoudingsgewijs weinig toiletvoorzieningen beschikbaar voor vrouwen en mindervaliden.   

 

Onderstaande kaart geeft een impressie van de aanwezige openbare toiletvoorzieningen in de 

openbare ruimte, maar is nog niet volledig. De kaart is in januari 2018 gepubliceerd op 

https://maps.amsterdam.nl/openbare_toiletten  zodat deze informatie voor iedereen vindbaar is 

en wordt daar aangevuld en geactualiseerd. Semi openbare toiletgelegenheden in winkels, horeca 

en tankstations zijn op deze kaart niet vermeld.  

 

 

Figuur 1 Aantal boetes voor wildplassen zoals uitgeschreven door de gemeentelijke handhaving, per stadsdeel in 
Amsterdam, voorlopig totaal 2017 (d.d. 24/09/2017) 

https://maps.amsterdam.nl/openbare_toiletten
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Figuur 3 Openbare toiletvoorzieningen in Amsterdam. De kaart is sinds januari 2018 te zien op 
https://maps.amsterdam.nl/openbare_toiletten en wordt de komende maanden verder aangevuld. 

Uit onderzoek onder Amsterdammers4 blijkt dat maar 8% van de vrouwelijke respondenten 

weleens een toilet in de openbare ruimte gebruikt, tegenover42% van de heren. Over het totaal 

bezien geeft ruim een kwart (27%) van de respondenten aan weleens gebruik te maken van een 

toilet in de openbare ruimte. Van deze toiletgebruikers stelt 76% dat er te weinig 

toiletvoorzieningen zijn in de openbare ruimte.  De overige 73% van de respondenten geeft aan 

géén gebruik te maken van toiletvoorzieningen in de openbare ruimte. Bijvoorbeeld omdat ze er 

geen behoefte aan hebben (41%), omdat er te weinig voorzieningen zijn (35%) of omdat ze niet 

schoon genoeg (34%) of comfortabel genoeg zijn (13%). Vooral vrouwen merken op dat er voor 

hen te weinig voorzieningen zijn (84%) of dat ze onvindbaar zijn. Diverse vrouwelijke 

respondenten stellen dat er in de Amsterdamse openbare ruimte helemaal geen 

toiletvoorzieningen voor hen zijn. Dat is feitelijk onjuist, maar duidt erop dat de aanwezigheid van 

openbare toiletten voor dames onvoldoende bekend is. De behoefte aan (extra) 

toiletvoorzieningen blijkt het grootst is in de historische binnenstad (met name de Dam, 

Nieuwmarktbuurt, Museumplein) en de stadsparken. Enkele respondenten merken daarnaast op 

liever gebruik te maken van de semi openbare toiletgelegenheid in winkels en horeca. 

 

Het (al dan niet) realiseren van toiletten in de openbare ruimte is op dit moment belegd bij de 

stadsdelen, omdat er geen centraal stedelijk beleid is vastgesteld op dit onderwerp. Financiering 

wordt nu op projectniveau gezocht, toiletten worden gerealiseerd daar waar de (wildplas)overlast 

of de behoefte het grootst is.  Voor een eventuele vervanging van bestaande voorzieningen bij 

einde levensduur moet in de toekomst op projectniveau nieuw budget worden aangevraagd. Het is 

uiteraard ook mogelijk om centraal stedelijk beleid vast te stellen ten aanzien van het aantal 

openbare toiletvoorzieningen, de locatie of de kwaliteit daar van. In dat geval moet door de 

gemeenteraad structureel budget beschikbaar gesteld worden aan de stadsdelen, die 

verantwoordelijk zijn voor de inrichting van de openbare ruimte binnen het vastgestelde beleid5.  

                                                                    
4
 Panel Openbare Ruimte en Mobiliteit (december 2017), zie bijlage II 

5
 Zie artikel 2.1 van de Takenlijst Bestuurscommissies (versie januari 2017) 

https://maps.amsterdam.nl/openbare_toiletten
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De afgelopen jaren zijn door de stadsdelen diverse extra voorzieningen gerealiseerd, waaronder 4 

vaste MVG-toiletunits, een verzinkbare toiletunit en diverse uriliften in stadsdeel Centrum. Met 

subsidie vanuit het toegankelijkheidsfonds is momenteel de plaatsing van 1 à 2 extra MVG-

toiletten in het centrum in voorbereiding.  

 

   

  
Figuur 4 Vaste MVG-toiletunits in het Leidseplein en in het Leidsebosje, die 24 uur per dag beschikbaar zijn 

Sinds 2010 zijn ook tijdelijke, seizoensgebonden openbare toiletten geplaatst in onder meer het 

Vondelpark, de Schinkeleilanden, de Tuinen van West en aan het Sloterstrand. Dit zijn mobiele 

plaskruizen en toiletcabines, de zogenoemde Dixi’s, die eenvoudig te plaatsen zijn en lage kosten 

kennen. Deze voorzieningen bieden voldoende toiletgelegenheid aan parkgebruikers en 

verminderen de wildplasoverlast; in het Vondelpark vangen de voorzieningen jaarlijks meer dan 

550.000 liter urine op. Maar, ze zijn niet erg comfortabel en hebben een laagwaardige uitstraling. 

Vanuit de Agenda Groen (2015)6 wordt daarom met groengelden ingezet op de realisatie van 

duurzame, goed onderhouden openbare toiletten in de stadsparken. 

  

In het verleden zijn ook openbare toiletten weggehaald omdat ze niet of nauwelijks gebruikt 

werden,  zoals het toilet op het Victorieplein (Zuid) en het toilet op Plein ’40-’45 (Nieuw-West). 

Ook (stank) overlast en misbruik zijn redenen om toiletvoorzieningen uit de openbare ruimte te 

verwijderen, waaronder tientallen plaskrullen.   

  

                                                                    
6
 Zie Agenda Groen (2015), waarin de volgende maatregel is opgenomen: “Realiseren van 

basisvoorzieningen als toiletten, watertappunt, horeca en voorzieningen om beweging te stimuleren in 
tenminste vier stadsparken.” 
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2 Oplossingsrichting 1: beter benutten bestaande toiletten 

Om wildplasoverlast te beperken en voldoende toiletgelegenheid (MVG) te faciliteren is het van 

belang dat de bestaande (semi) openbare toiletten goed gevonden en gebruikt worden. Het 

verbeteren van de vindbaarheid en de beschikbaarheid kost relatief weinig en hiermee wordt geen 

extra beslag gelegd op de schaarse openbare ruimte. Verschillende mogelijkheden worden 

hieronder toegelicht.  

2.1 Beter kenbaar maken bestaande openbare toiletten  

Zoals hierboven inzichtelijk gemaakt is, zijn er in Amsterdam op diverse plekken in de openbare 

ruimte toiletvoorzieningen beschikbaar. Onderzoek4 leert  echter dat deze niet altijd gevonden 

worden wanneer men daar behoefte aan heeft. Door de bestaande toiletten beter kenbaar te 

maken kunnen we toiletgebruik beter faciliteren. Dat kan op twee manieren: informatie online 

beschikbaar maken en verbeteren van de wayfinding. 

 

Informatie over toiletvoorzieningen kan gedeeld worden via de gemeentelijke website, maar er 

zijn door markpartijen ook speciale applicaties ontwikkelt, zoals de app “Hoge Nood”. Daarin zijn 

(semi) openbare toiletten in heel Nederland opgenomen. De komende maanden wordt op 

https://maps.amsterdam.nl/openbare_toiletten/ nog beter inzichtelijk gemaakt waar de 

toiletvoorzieningen in de Amsterdamse openbare ruimte gesitueerd zijn. Vervolgens wordt deze 

informatie gedeeld met de beheerders van “Hoge Nood”, zodat de toiletlocaties ook via deze 

veelgebruikte app ontsloten kunnen worden. Ook andere applicatieontwikkelaars kunnen deze 

openbare data uiteraard gebruiken. 

Ten tweede kunnen toiletten in de openbare ruimte beter 

kenbaar gemaakt worden door middel van wayfinding. 

Hoewel de strategische positionering (nabij hot spots en 

langs nachtlelijke looproutes) veruit het belangrijkste is, 

toonde onderzoek op het Rembrandtplein3 in 2016 ook 

aan dat toepassing van bewegwijzering de keuze voor 

een urinoir sterk kan verhogen. Het is verstandig hierbij 

gebruik te maken van reeds aanwezige 

communicatiemiddelen in de openbare ruimte 

(wegwijzers, kaarten, digitale schermen), zodat er geen 

wildgroei van bebording ontstaat. Tijdens de nachtelijke 

uren kan dit ook gerealiseerd worden doormiddel van 

lichtprojecties, daarmee zijn al goede ervaringen 

opgedaan bij het verwijzen naar fietsparkeerlocaties.  

2.2 Openstellen toiletten door (horeca) ondernemers 

Zoals in de beantwoording van de schriftelijke vragen op 20/10/2017 is aangegeven, zijn (horeca) 

ondernemers in Amsterdam niet verplicht hun gasten/klantentoiletten beschikbaar te stellen voor 

voorbijgangers. Maar, juist deze semi openbare toiletten kunnen van grote meerwaarde zijn om 

voldoende veilige en comfortabele toiletvoorzieningen te bieden in Amsterdam voor zowel 

mannen, vrouwen als mindervaliden.  

 

Dat ondernemers niet verplicht zijn hun gasten/klantentoiletten ter beschikking te stellen voor 

voorbijgangers, betekent overigens niet dat dit niet gebeurt. Via de app “Hoge Nood” blijkt dat 

diverse Amsterdamse winkels, bioscopen, cafés, eetgelegenheden en hotels hun toiletten 

beschikbaar stellen.   

Figuur 5 Voorbeeld van verwijzing naar 
fietsparkeervoorzieningen door middel van 
lichtprojectie. Dit kan ’s nachts ook worden 
toegepast voor het verwijzen naar 
toiletgelegenheid in de openbare ruimte. 

https://maps.amsterdam.nl/openbare_toiletten/
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Ook buiten Amsterdam zijn er goede voorbeelden te vinden. In onder andere Doetinchem, 

Bodegraven, Vught en Alphen zijn  initiatieven gestart met ‘toiletstickers’. Ondernemers plakken 

een sticker op de gevel, waarmee ze aangeven dat ook voorbijgangers daar van het toilet gebruik 

mogen maken.   

 

Hoewel Amsterdam qua drukte en type bezoekers  in bepaalde gebieden onvergelijkbaar is met 

deze kleinere plaatsen, kan samen met ondernemers wel gebiedsgericht gekeken worden op 

welke manier zij kunnen bijdragen aan het beter faciliteren van toiletgelegenheid in de stad.  

2.3 Openstellen toiletten van de gemeente in (fiets)parkeergarages  

Bij de behandeling van het Meerjarenplan Fiets  (10 november 2017) is motie 1422 aangenomen 

inzake openbare toiletten in fietsstallingen. In deze motie verzoekt de raad het college om bij 

nieuw te realiseren fietsenstallingen en waar mogelijk ook bij bestaande fietsenstallingen een 

publieke toiletvoorziening te realiseren.  

Op dit moment hebben we geen gemeentelijke stallingen met een publiek toegankelijk toilet. In 

de praktijk blijkt het niet mogelijk om in de bestaande stallingen in de binnenstad  (Paradiso, 

Pathé de Munt, Vijzelstraat) openbare toiletvoorzieningen te realiseren.  De stallingen zijn relatief 

klein. Extra toiletten realiseren zou ten koste gaan van de ruimte voor het stallen van fietsen.   

Een openbaar toilet heeft ook impact op de beheersbaarheid van de stalling, er komen meer 

mensen in en uit de stalling wat vraagt om intensiever toezicht. Ook bestaan er risico’s op 

verkeerd gebruik van het toilet (insluiting, slapen, drugsgebruik) of sociaal onveilige situaties in 

het toilet, waar immers geen toezicht is. Bij de stalling die op Leidseplein wordt gebouwd, is 

destijds bewust afgezien van een openbaar toilet vanwege de beheersbaarheid. 

 

Bij nieuwe binnenstedelijke stallingen zijn openbare toiletten wel een mogelijkheid, omdat ze bij 

nieuwbouw beter kunnen worden ingepast met aandacht voor beheerbaarheid en toezicht. De 

stalling op het Beursplein (oplevering 2e kwartaal 2018) krijgt een publiek toilet. We gaan kijken 

hoe dit in de praktijk werkt.  

 

Het lijkt kortom niet verstandig om openbare toiletvoorzieningen te realiseren in de bestaande 

stallingen, of bestaande personeelstoiletten in stallingen actief open te stellen voor publiek. De 

wenselijkheid en mogelijkheid van toiletten in nieuwe stallingen moet per stalling bekeken 

worden. Ook bij autoparkeergarages kan deze afweging gemaakt worden.  

3 Oplossingsrichting 2: realiseren extra toiletvoorzieningen in de 
openbare ruimte  

Het realiseren van extra toiletvoorzieningen in de openbare ruimte kan bijdragen aan het 

verminderen van wildplasoverlast en het faciliteren van voldoende toiletgelegenheid in de stad. 

Een belangrijk nadeel hiervan is echter dat toiletfaciliteiten veel ruimte innemen op straat. De 

vraag naar toiletgelegenheid is groot in centrumgebieden, maar juist daar is de druk op de 

openbare ruimte al zeer hoog en zijn voorzieningen moeilijk inpasbaar. Ook brengen openbare 

toiletten risico’s met zich mee ten aanzien van de sociale veiligheid, overlast, vandalisme en 

verkeerd gebruik.  
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Ook is het ‘verzorgingsgebied’ van een openbaar toilet relatief klein. In algemene zin zijn mensen 

bereid 500 tot 800 meter ‘functioneel’ te lopen naar voorzieningen zoals OV-haltes. Aangenomen 

wordt dat deze afstand voor een openbaar toilet in stedelijk gebied lager zal liggen, gemiddeld 

zo’n 250 meter (±3 minuten lopen). Andere steden, waaronder Tokyo, Melbourne en Sydney, 

hanteren soortgelijke maximale loopafstanden als norm bij het faciliteren van voldoende 

toiletgelegenheid7. Bij uitgaanspubliek blijkt deze afstand nog veel lager te liggen (zie §1.1).  

 

Een volledige ‘dekkingsgraad’ van toiletvoorzieningen in de openbare ruimte lijkt dus onhaalbaar.  

Als de afstand tot de toiletvoorziening te groot is zal men eerder op zoek gaan naar andere 

beschikbare mogelijkheden, zoals het gebruik van semi openbare toiletten in winkels of horeca. 

Het realiseren van toiletvoorzieningen in de openbare ruimte is dus niet voor alle doelgroepen, 

opgaven en locaties de beste oplossing. 

 

Als er wel gekozen wordt voor het realiseren van extra toiletgelegenheid in de openbare ruimte 

kan dit gefinancierd worden door de gemeente of door commerciële marktpartijen. Paragraaf 3.1 

en 3.2 bieden een inzicht in de mogelijkheden.  

3.1 Gefinancierd door de gemeente 

Toiletten in de openbare ruimte kennen vele verschijningsvormen: gebouwtjes, containers, 

capsules, open urinoirs, etc. etc. Voor alle varianten geldt dat zowel de realisatie als het intensieve 

beheer en onderhoud hoge kosten met zich meebrengen. 

 

In Amsterdam zijn er goede ervaringen met vaste (semi)zelfreinigende MVG-toiletunits, zoals 

toegepast op onder meer het Leidseplein en het Koningsplein.  Aanwezigheidsdetectie zorgt er 

voor dat langdurige insluiting voor oneigenlijk gebruik voorkomen wordt. 

 

Voor mannen hebben we in Amsterdam daarnaast in de bekende plaskrullen en verzinkbare 

urinoirs, die alleen tijdens uitgaansnachten beschikbaar zijn en dus vooral gericht op het 

voorkomen van wildplasoverlast. Ook voor vrouwen zijn verzinkbare toiletunits een optie, op de 

Dam is dit inmiddels gerealiseerd.  

 

Mobiele toiletcabines -in de volksmond bekend als Dixi’s- kunnen ook een uitkomst bieden, met 

name in parken. In diverse parken worden deze tijdelijke voorzieningen al toegepast. Het nadeel 

van dit type voorzieningen is het gebrek aan comfort, de vandalisme gevoeligheid en de 

laagwaardige uitstraling. Hier ligt nog een ontwerpopgave om fraaiere cabines te ontwerpen, die 

beter passen bij de uitstraling van de stadsparken en andere Amsterdamse openbare ruimte. Dit 

soort toiletcabines zijn namelijk eenvoudig en goedkoop te plaatsen en te verplaatsen, er is geen 

aansluiting op het riool nodig. Bijkomend voordeel is dat uit de opgevangen urine fosfaat en 

biogas gewonnen kan worden. Het terugwinnen van grondstoffen uit urine kan op termijn als 

randvoorwaarde worden meegenomen bij nieuwe aanbestedingen voor mobiele toiletcabines in 

de parken. Dit past in de Amsterdamse ambities om de stad zo circulair mogelijk te laten 

functioneren8.  

 

Bijlage I van deze notitie bevat een uitgebreider overzicht van de verschillende type 

toiletvoorzieningen die het meest geschikt zijn voor Amsterdam met specifieke voor- en nadelen. 

                                                                    
7
 Bron: “Position paper  - meer toiletten in Nederland: een hoognodige zaak”(2017, Maag Lever Darmstichting, CCUVN, PDSB, 

SKPS & Stomavereniging)   
8 Zie ook de concept ‘Richtlijn duurzaamheid evenementenvergunning Amsterdam’ (B&W 12/12/2017) waarin is opgenomen dat 
alle afvalwater van sanitair, afkomstig van evenementen, vanaf 2019 duurzaam verwerkt moet worden. 
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Onderstaande tabel geeft inzicht in de kosten van dergelijke voorzieningen, met als belangrijkste 

conclusie dat toiletvoorzieningen die te gebruiken zijn door mannen, vrouwen én mindervaliden 

op jaarbasis aanzienlijk duurder zijn dan de openbare urinoirs voor heren.  

 
Tabel 1 een grove raming van de kosten van een aantal standaard toiletvoorzieningen in de openbare ruimte, gebaseerd op 
ervaring in Amsterdam. 

Type Realisatiekosten/ 

lease per jaar  

Termijn 

afschrijving 

Onderhoud  

per jaar 

Schoonmaak 

per jaar 

Totaalkosten 

per jaar 

Plaskrul (uit opslag) €3000 30 jaar  €200 €7500 €7800 

Verzinkbare urinoir, 

zelfreinigend  

€13.000 n.v.t. inbegrepen inbegrepen €13.000 

Verzinkbare MV 

toiletunit* 

€18.000 n.v.t.  inbegrepen inbegrepen €18.000 

Vaste MVG 

toiletunit, volledig 

zelfreinigend 

€24.500 n.v.t. inbegrepen inbegrepen €24.500 

Mobiele toiletcabines €5500 n.v.t. inbegrepen inbegrepen €5500 

 

Voor de realisatie, de schoonmaak en het onderhoud van deze voorzieningen worden in de meeste 

gevallen marktpartijen ingezet. Het streven is om hiervoor in de toekomst stadsbreed 

overeenkomsten met marktpartijen af te sluiten, als onderdeel van de bredere opgave om te 

komen tot centrale inkoop en kosteneffectief assetmanagement. Daarmee borgen we tevens dat 

op alle locaties dezelfde kwaliteits- en duurzaamheidseisen gesteld worden. 

3.2 Gefinancierd door de markt 

Commerciële partijen zijn ook geïnteresseerd in het realiseren van openbare toiletvoorzieningen, 

daar waar daar geld mee te verdienen is. Dat betekent vaak dat er niet alleen een toilet 

gerealiseerd wordt waar het publiek (tegen betaling) gebruik van kan maken, maar dat er ook 

andere functies worden toegevoegd om de inkomsten te verhogen.  

 

Vaste toiletvoorzieningen kunnen bijvoorbeeld gerealiseerd, beheerd en gefinancierd worden 

door reclame exploitanten. De exploitanten realiseren, beheren en reinigen toiletten in de 

openbare ruimte, in ruil voor reclameruimte. In het Sarphatipark is in 2013 via een dergelijke 

constructie een openbaar toilet gerealiseerd, later werd ook een toilet in het Leidsebosje 

geplaatst. Het onderhouden en reinigen van het toilet is de verantwoordelijkheid van de reclame 

exploitant. In ruil voor de toiletten krijgt de reclame exploitant reclameruimte in gebruik. In het 

geval van het Sarphatipark bijvoorbeeld een billboard langs de A10. De geschatte reclame 

inkomsten  die de gemeente ‘misloopt’ zijn grofweg gelijk aan de jaarlijkse kosten voor dit type 

openbaar toilet. Financieel is er dus geen voordeel te behalen aan een dergelijke constructie. 

Daarnaast leidt het tot een toename van het aantal reclame-uitingen en een verdere 

vercommercialisering van de openbare ruimte. Dit past niet binnen het gemeentelijk beleid voor 

buitenreclame. Klachten van de gebruikers van het Sarphatipark laten bovendien zien dat het door 

de reclame exploitant beheerde toilet niet altijd optimaal functioneerde9. Hoewel dit de 

verantwoordelijkheid is van de exploitant, vraagt het ook inzet van de gemeente. Inmiddels zijn de 

problemen afgenomen, maar het inschakelen van een marktpartij betekent dus niet automatisch 

dat de gemeente volledig ‘ontzorgd’ is.   

 

                                                                    
9 Zie https://sarphatipark.wordpress.com/2016/08/05/openbaar-toilet-naast-openbaar-toilet/ 
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Naast reclame exploitanten begeven ook de exploitanten van kiosken en automatieken (frisdrank 

en snacks maar ook stadsgidsen, fietslampjes, etc.) zich op de markt van de openbare toiletten. 

Het belangrijkste voordeel van deze constructies is dat de openbare toiletvoorzieningen  

gedeeltelijk of volledig betaald worden door de exploitant van de kiosk/automatiek (aanleg, 

beheer en schoonmaak). De nadelen van deze variant zijn vooral ruimtelijk. Deze voorzieningen 

nemen veel ruimte in op straat en zijn daarom minder geschikt voor drukke stadsstraten. Er 

moeten ook strenge eisen gesteld worden aan de uitstraling en de omgang met reclame-uitingen 

om ze op een passende wijze op te laten gaan in het straatbeeld.  Indien er ruimte geboden wordt 

voor deze vorm van toiletvoorziening, wordt geadviseerd daarbij de algemene 

beleidsuitgangspunten voor kiosken te volgen, zoals in ontwikkeling in de nieuwe “Beleidsnota 

Verkooppunten”.   

 

Ook mobiele toiletvoorzieningen, zoals toiletwagens die bij evenementen gebruikt worden, 

kunnen door ondernemers  worden uitgebaat. In het verleden hebben ondernemers interesse 

getoond om dergelijke toiletwagens te plaatsen in Amsterdam, met name gericht op toeristen. De 

toiletwagens zouden tijdens winkelopeningstijden opgesteld worden in de openbare ruimte (op 

pleinen of parkeervakken). Het publiek zou dan tegen betaling gebruik kunnen maken van het 

toilet. Voor de gemeente zijn hier geen directe kosten aan verbonden. Het voordeel hiervan is dat 

de toiletwagens flexibel zijn en aan het eind van de (werk)dag de stad uitgereden kunnen worden. 

Er is geen aansluiting op het riool nodig. Het nadeel is echter dat de voorzieningen daarmee niet 

24 uur per dag beschikbaar zijn en juist op drukke momenten veel kostbare openbare ruimte 

innemen in centrumgebieden. Dergelijke wagens zijn relatief groot en hebben over het algemeen 

een laagwaardige uitstraling, niet passend in een historische stedelijke omgeving.   

 

Op het Rembrandtplein wordt binnenkort tijdens uitgaansnachten gestart met een pilot met 

alternatieve toiletwagens, kleiner en beter passend in de omgeving. Als die pilot succesvol blijkt 

kan een dergelijk concept wellicht in andere (uitgaans)gebieden worden toegepast, als bestaande 

(semi) openbare voorzieningen tekort schieten.   
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4 Samenvatting maatschappelijke voor- en nadelen 

In paragraaf 2 en 3 zijn de verschillende mogelijkheden geschetst voor het beter faciliteren van 

toiletvoorzieningen. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen beter benutten van bestaande 

toiletten en het realiseren van extra voorzieningen in de openbare ruimte. Onderstaande matrix 

maakt voor de verschillende oplossingsrichtingen inzichtelijk wat de voor- en nadelen zijn.  

 
Scores op de verschillende aspecten (Indirecte) kosten per toiletvoorziening  

voor de gemeente, per jaar 
++ Zeer positief 
+     Positief  
0    Neutraal 
-     Negatief  
--    Zeer negatief  

€ 0 – 10.00 per jaar 
€€ > 10.000 – 20.000 
€€€ > 20.000 – 50. 0000 
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Financiering door de gemeente 
Beter ontsluiten informatie over bestaande  
openbare toiletten  

€ ++ ++ ++ + 0 

Betere bewegwijzering naar bestaande  
openbare toiletten 

€ ++ ++ ++ + 0 

Realiseren/openstellen  toiletten in bestaande 
fietsenstallingen 

€€ + ++ -- -- + 

Realiseren van openbare toiletten in nieuw te bouwen 
fietsenstallingen of parkeergarages 

€€ + ++ 0 - ++ 

Plaskrullen terug- of herplaatsen 
 

€ ++ 0 - -- -- 

Meer mobiele toiletcabines plaatsen in parken 
(seizoensgebonden) 

€ + -- 0 + - 

Realisatie meer verzinkbare MV toiletten  €€ - + + - + 
Realisatie  meer verzinkbare urinoirs  
 

€€ - + + - -- 

Realisatie meer zelfreinigende MVG toiletunits 
 

€€€ ++ 0 - + ++ 

Financiering door de markt       
Meer MVG toiletunits via reclameconstructies, 
geplaatst en beheerd door reclame exploitanten. 

€€€ + -- - 0 + 

Mobiele toiletvoorzieningen (wagens),  
commercieel uitgebaat 

€ - - - 0 + 

Toiletten gecombineerd met kiosk of automatiek, 
uitgebaat en beheerd door marktpartijen 

€ + 0 - 0 + 

Ondernemers stimuleren toiletten actiever ter 
beschikking te stellen voor passanten 

€ + ++ ++ + + 
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5 Advies  

Voorgaande analyse laat zien dat er de afgelopen jaren geïnvesteerd is in het realiseren van meer 

urinoirs en MVG-toiletvoorzieningen in de openbare ruimte. Toch blijkt uit enquête-onderzoek dat 

een deel van de Amsterdammers een tekort aan toiletgelegenheid ervaart en dat de gerealiseerde 

toiletgelegenheid in de openbare ruimte voor dames onvoldoende bekend is. De behoefte blijkt 

het grootst in parken en op pleinen. Daarom wordt geadviseerd om extra in te zetten op het beter 

faciliteren van toiletgelegenheid in gebieden met een verblijfsfunctie. ‘Beter faciliteren’ betekent 

niet direct het grootschalig bijbouwen van toiletgelegenheid in de openbare ruimte.  In eerste 

instantie kan beter ingezet worden op het beter benutten van bestaande (semi) openbare toiletten 

(zie paragraaf 2). Het bijplaatsen van extra toiletvoorzieningen in de openbare ruimte is alleen 

verstandig op locaties waar de behoefte groot is en andere (semi) openbare opties tekort schieten, 

zoals in stadsparken. Toiletvoorzieningen in de openbare ruimte zijn namelijk duur, hebben een 

beperkt verzorgingsgebied, nemen veel ruimte in en kennen risico’s ten aanzien van overlast en 

sociale onveiligheid.  

 

Spoor 1: beter benutten van bestaande (semi) openbare toiletvoorzieningen 

In eerste instantie lijkt het beter benutten van bestaande (semi) openbare voorzieningen het 

meest effectief om de behoefte aan toiletgelegenheid te faciliteren. Inmiddels is al gestart met de 

volgende maatregelen, die gezien kunnen worden als ‘quick wins’:  

A. Inzetten op het beter benutten van bestaande openbare toiletten, door informatie over 

toiletten in de openbare ruimte digitaal beschikbaar te stellen via 

https://maps.amsterdam.nl en deze data te delen met bestaande mobiele applicaties. 

B. Het bijplaatsen van 1 à 2 extra MVG- toiletten in het centrum, vanuit subsidie ten 

behoeven van het vergroten van de toegankelijkheid (in voorbereiding).  

 

In het kader van  beter benutten wordt geadviseerd om in de volgende bestuursperiode de 

volgende aanvullende maatregelen te nemen, waarvoor op dit moment geen middelen 

beschikbaar zijn: 

C. Faciliteren van gebiedsgericht overleg met ondernemersverenigingen en BIZ’s over het 

actiever beschikbaar stellen van de openbare toiletten voor passanten.  

D. Het realiseren van betere wayfinding naar bestaande toiletgelegenheden in de openbare 

ruimte, daar waar dit noodzakelijk is om de vindbaarheid en het gebruik te vergroten.  

 

Spoor 2: realiseren extra openbare toilet voorzieningen 

Als het beter benutten van bestaande voorzieningen op termijn onvoldoende blijkt om te voorzien 

in de toiletbehoefte wordt geadviseerd om in de volgende bestuursperiode de volgende 

aanvullende maatregelen te nemen, waarvoor op dit moment geen middelen beschikbaar zijn: 

E. Het voortzetten van de uitbreiding van het aantal openbare toiletgelegenheden in de 

stadsparken. Zelfreinigende toiletunits (hoogwaardige uitstraling, comfortabel en altijd 

beschikbaar), multifunctionele kiosken en seizoensgebonden, mobiele toiletcabines 

(flexibel, relatief goedkoop en eenvoudig te realiseren) zijn hier passende oplossingen.  

F. De optie om openbare toiletgelegenheden te realiseren in nieuwe (fiets)parkeergarages 

meewegen in de besluitvorming over alle nieuwe garages.  

G. Het uitvoeren van een locatieonderzoek om inzichtelijk te maken op welke locaties er na 

het nemen van bovenstaande maatregelen (A t/m F) nog een tekort is aan MVG-toiletten 

en waar extra voorzieningen in de openbare ruimte een oplossing kunnen bieden. 

Geadviseerd wordt om daarbij te focussen op toeristische hotspots en pleinen met een 

verblijfsfunctie.  

https://maps.amsterdam.nl/
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Bijlage I Verschillende opties voor het realiseren van 
toiletvoorzieningen, gefinancierd door de gemeente 
 

Deze bijlage bevat een nadere uitwerking van de verschillende type toiletvoorzieningen zoals 

beschreven in paragraaf 3.1.  

 

Verzinkbare toiletvoorzieningen 

In Amsterdam zijn op dit moment diverse verzinkbare urinoirs 

en één verzinkbare MVG-toiletvoorziening (voor mannen, 

vrouwen en mindervaliden). De toiletvoorzieningen zijn 

verzonken in de grond en worden op gezette tijden -vooral 

tijdens uitgaansnachten- boven gebracht, zodat ze gebruikt 

kunnen worden. Het voordeel van deze voorzieningen is dat ze 

een hoogwaardige uitstraling hebben en overdag geen ruimte 

innemen in drukke gebieden. Nadeel is dat ze daarmee niet 

24/7 beschikbaar zijn.  

 

 

Vaste MVG toiletunits 

Amsterdam kent ook vaste toiletvoorzieningen in de openbare ruimte, 

waaronder de toiletunits op het Leidseplein, Koningsplein, 

Waterlooplein en in het Leidsebosje.  Deze units zijn  te gebruiken door 

mannen, vrouwen en, afhankelijk van het type, ook door 

mindervaliden. Ze zijn 24/7 beschikbaar en nemen beperkte ruimte in. 

Aanwezigheidsdetectie zorgt er voor dat langdurige insluiting voor 

oneigenlijk gebruik voorkomen wordt. Er bestaan volledige 

zelfreinigende units en beperkt zelfreinigende units, die meermaals per 

week gereinigd moeten worden.  

 

 

 
Figuur 8 Een vaste MVG-toiletunit op het Koningsplein  Bron: urlift.com 

 

 

 

 

Figuur 7 Het interieur van een 
volledig zelfreinigende MVG 
toiletunit Bron: Urilift.com 

Figuur 6 Verzinkbare toiletunit op de 
Dam.  Bron: Urilift.com 



Notitie: Openbare toiletvoorzieningen in Amsterdam Februari 2018 

15 

 

Mobiele toiletcabines 

In diverse parken (o.a. Vondelpark, 

Schinkeleilanden, Tuinen van West) zijn na 

aanbesteding mobiele toiletcabines geplaatst om 

bezoekers toiletgelegenheid te bieden. Deze 

worden geleegd en meerdere keren per dag 

schoongemaakt door aanbieder Dixi. Het is een 

relatief goedkope oplossing en eenvoudig te 

realiseren, omdat er geen rioolaansluiting nodig is. 

Dat maakt dat dit type oplossing uitermate geschikt 

is voor parken.  

 

Ook kunnen er grondstoffen uit de urine worden 

gewonnen (fosfaat en biogas). Onder andere bij Waternet is een installatie beschikbaar die deze 

grondstof terugwint. Momenteel kan deze grondstofwinning alleen plaatsvinden uit de zuivere 

urine die ingezameld wordt uit plaskruizen en urinoirs. Er loopt een pilot om te onderzoeken of 

ook de ‘vervuilde’ opbrengst van toiletcabines kan worden ingezet voor grondstofwinning. Als de 

pilot succesvol blijkt kan het terugwinnen van grondstoffen als eis worden meegenomen bij 

toekomstige aanbestedingen voor dit type voorzieningen.  Een werkwijze die past binnen de 

ambities om de stad Amsterdam zo veel mogelijk circulair te laten functioneren.  

 

Maar, deze vorm van toiletvoorziening kent ook nadelen. Ten eerste is het weinig comfortabel en 

hebben de cabines geen fraaie uitstraling. Zelfs als ze worden afgeschermd met schuttingen of 

doeken, ontsieren ze de parken. Daarnaast zijn de cabines vandalismegevoelig, het toilet op de 

Schinkeleilanden is meermaals in brand gestoken. Daarom worden de toiletten in het 

winterseizoen, als de parken minder druk bezocht zijn en de behoefte minder groot is, 

weggehaald. Vanuit de Agenda Groen (2015) wordt ingezet op de realisatie van meer 

hoogwaardige toiletvoorzieningen in stadsparken. 

 

Plaskrullen 

De plaskrul is een bekend object in het Amsterdamse straatbeeld, er staan momenteel nog ruim 

30 plaskrullen op straat. De afgelopen jaren zijn echter veel krullen verwijderd uit de openbare 

ruimte (bijvoorbeeld op het Weesperplein, bij de Magere brug en op het Rokin), omdat ze na 

herprofilering niet meer in het nieuwe ontwerp pasten of (stank)overlast veroorzaakten. De 

verwijderde krullen zijn opgeslagen en zouden dus (elders) kunnen worden teruggeplaatst. 

 

De plaskrullen zijn alleen te gebruiken door 

heren om te plassen. Helaas leert de praktijk 

dat de krullen ook gebruikt worden voor de 

‘grote boodschap’, wat vieze situaties 

oplevert. De plaskrullen worden twee keer per 

dag schoongespoten met een geurstof om 

stankoverlast te beperken, toch kan de stank 

niet helemaal voorkomen worden. De kosten 

voor het reinigen bedragen €7500 per plaskrul 

op jaarbasis.   

Figuur 9 Mobiele toiletcabine in het Vondelpark 

Figuur 10 Een Amsterdamse plaskrul 
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Bijlage II Onderzoeksresultaten  
Panel Openbare Ruimte en Mobiliteit, december 2017 
 
Onderzoek uitgezet onder 1500 Amsterdammers, via het vaste onderzoekspanel van OIS. 

 

Toelichting zoals gegeven aan respondenten: “Met ‘openbare toiletten’ bedoelen we toiletten die 

openbaar toegankelijk zijn in de openbare ruimte, bijvoorbeeld de bekende ‘piskrullen’ en de 

toiletgebouwtjes in parken en op straat. Het gaat niet om de toiletten in horeca en winkels.” 
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Een selectie uit de open antwoorden onder ‘Anders, namelijk…’ 

“Ga thuis of in restaurant”  

“Rolstoelgebonden, rolstoeltoilet nodig, dat heel graag” 

“Gebruik bij hele hoge nood alleen.”  

“Ik ga ergens iets drinken en ga daar naar het toilet” 

“Voor vrouwen zijn er geen openbare toiletten!!!”  

“Ik ga liever als het moet naar een cafe” 

“Denk dat ze alleen voor mannen zijn”  

“Zijn donker, vies en het stinkt er, dus als het niet echt nodig is mijd ik ze.” 

“Ik weet niet waar ze zich bevinden.”  

“Ze stinken (m.n. de krul)” 

“Ze zijn niet voor vrouwen bedoeld”  

“Zijn er niet voor vrouwen zover ik weet” 

“Niet echt geschikt voor vrouwen (discriminatie?!)” 

“Als vrouw is een piskrul vrij lastig... Voel me  in toiletruimte niet altijd veilig.” 

“Zo nodig ga ik in een cafe.” 

“Ik ga naar een horeca gelegenheid”.  

"ik zie ze niet staan” 

“meestal lukt van A naar B incl toilet bezoek daar goed genoeg” 

“Ik zie me als vrouw al in zo een krul staan” 

“als ik ze nodig heb weet ik ze niet te vinden” 
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Kunt u op de kaart aangeven waar in de stad u het grootste tekort ervaart aan 
openbare toiletten? 
 

 
 


