
Inspreeknota dhr. H. Groothuis 

Geacht Raad en College, 

Naar aanleiding van de motie die ik toejuich van Pro Krimpenerwaard en mede ondersteund door de 
fractie van de PvdA maak ik graag gebruik van deze gelegenheid om te pleiten voor verruiming van de 
mogelijkheid om te plassen in de openbare ruimte. 

In Schoonhoven aan het veer staat een plashuis in de stijl van Frank Lloyd Wrigt. Ontworpen door de 
gemeentearchitect Died Visser en gebouwd in 1931.  

Meer dan een halve eeuw biedt deze laagdrempelige voorziening verlichting aan mannen in hoge 
nood: wachtenden voor het veer, ouderen op het praatbankje en toeristen. 

Het gebouwtje is een gemeentelijk monument geworden maar geraakte in verval. 

Toen ik in 2007 na 33 jaar afscheid nam van mijn huisartsenpraktijk in Schoonhoven kreeg ik van 
patiënten en vrienden een cadeau in de vorm van geld voor het restaureren en in standhouden van dit 
monumentale plashuisje. 

In mijn werk had ik al die jaren verkondigd dat het ophouden van excrementale behoeftes ongezond 
is. Ik wijs ieder er graag op dat blaasontsteking niet komt van koude maar van plas ophouden. 
Bovendien ben ik een groot bewonderaar van de architect Died Visser net als veel andere 
Schoonhovenaren. En ook ben ik van mening dat gelegenheid geven om te plassen hoort bij het 
bieden van elementaire gastvrijheid. 

Ik bood het bedrag van €5000, met een gratis architect (de kleinzoon van de ontwerper) aan aan de 
gemeente Schoonhoven. Met als argumenten: verbetering van (preventieve) volksgezondheidszorg, 
vergroting van zorg voor gastvrijheid en monumenten. In goed overleg werd besloten met de 
overdracht van het geld te wachten op de plannen voor herinrichting van het gebied buiten de 
veerpoort die een paar maanden later tot uitvoering zouden komen. (2007!) Enige tijd later droeg een 
door VVD ingediende motie de wethouder op om nu eens op te schieten met het plasmonument. 

Paradoxaal genoeg was het de gemeente die als reactie hierop het monument dat na 70 jaar nog 
steeds goed gebruikt werd dicht liet timmeren. 

Er werd een modern automatisch toilet geplaatst dat je kon openen door een aantal handelingen op 
de mobiele telefoon. Dat lukte in hoge nood vaak niet en men zag en ziet vaak mannen dan maar 
tegen het monument aan plassen. 

Daarna gebeurde er jaren niets. Tot omwonenden enkele weken geleden tot hun verbazing 
constateerden dat het gemeentelijk monumentje wordt gebruikt voor illegale opslag van bedrijfsafval 
door de nieuwe "brasserie". Dit terwijl ieder in de vergunning voor dit horecabedrijf kan lezen dat 
bedrijfsafval inpandig moet worden opgeslagen. 

Ik denk dat daarmee niet is bedoeld inpandig in het monumentale pissoir. 

Voorzitter ik bied het "Plasfondsje" opnieuw aan aan de gemeente, nu Krimpenerwaard, met als doel 
het oude gebouwtje dat zo veel jaren goed gebruikt is weer in zijn oorspronkelijke functie en glorie te 
herstellen. Zodat mannen hier weer laagdrempelig kunnen wateren. 

Dan is er nog de oude remmende discussievraag "en de dames dan?". Hiervoor is reeds een goede 
oplossing gevonden in de overeenkomst met de "brasserie". Die, weer volgens de vergunning,  een 
openbaar toiletvoorziening moet realiseren tussen 7u 's morgens  en 11uur 's avonds. Het moet toch 
een klein kunstje voor de uitbater zijn om daarnaast elke dag een paar emmers water uit de haven 
door het belendende plasgebouwtje te gooien waardoor hij waarschijnlijk een hoop minder het geloop 
heeft door zijn bedrijf. 



 

Tenslotte de vraag of gebruikers dan hun handen niet moeten wassen.  

Voorzitter; het handen wassen na plassen is een oud ritueel gebruik vanwege het taboe dat sinds de 
zondeval op aanraking van het eigen lichaam rust.  

Ik krijg soms de indruk dat de moeite die veel gemeentebesturen hebben om het onderwerp "op tijd 
plassen" positief, niet suppressief, op te lossen ook op dit taboe berust. 

Hoe dan ook: de besteding van het mooie bedrag van €5000 verkeert na 9 jaar in hoge nood.  

Bijna had ik het al laten lopen. 

Dank u voor uw aandacht. 

 
Herman Groothuis 
 
 


