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Sanitronics en Quiosk plaatsen eerste gezamenlijke 
openbare toilet in Port of Amsterdam 
 
Een zelfreinigend en contactloos openbaar toilet. Een uitkomst voor vrachtwagenchauffeurs, maar 
ook voor passerende fietsers. Duurzaam, betaalbaar, hygiënisch en coronaproof.  
 
Het eerste Sanitronics-toilet van Amsterdam is geplaatst in het Westelijk Havengebied. Men zegt wel: 
een toilet is zo schoon als de laatste gebruiker. Met Sanitronics ben je altijd de eerste gebruiker. Het 
Nederlandse bedrijf ontwikkelde een innovatieve manier om van openbare toiletten de meest 
hygiënische toiletten ooit te maken. Bij dit toilet werd ook een Quiosk vendingmachine met gekoelde 
versnaperingen en praktische producten opgeleverd.  
 
Het toilet staat op de openbare truckparking in het Westelijke Havengebied, 
als service voor de vele vrachtwagenchauffeurs die dagelijks de Amsterdamse 
haven aandoen. Stefan Bakker, projectleider bij Port of Amsterdam: “De 
chauffeurs moeten hun toiletbezoeken plannen en zijn daarbij vaak 
afhankelijk van bemande tankstations of plekken waar ze laden en lossen.” 
Port of Amsterdam zocht een hygiënische, duurzame en robuuste oplossing 
en kwam uit bij Sanitronics. “Wij hoefden alleen maar te zorgen voor 18 m2 
en toegang tot het riool, water en elektra. Dat het toilet zichzelf reinigt is 
zowel voor de gebruiker, als voor de eigenaar erg prettig.”  
 
De verwachting is dat meer mensen dankbaar gebruik zullen maken van het 
toilet en de vendingmachine. Ze staan vlakbij P20 van RAI Amsterdam langs de 
Westpoortweg en op de fietsroute naar Spaarnwoude. Stefan: “Los van het 
toiletbezoek is het voor gebruikers ook fijn dat ze bij de Quiosk terechtkunnen 
voor een gekoeld drankje, snacks én producten zoals desinfectiegel en 
mondkapjes.” Het feit dat er een Quiosk bij het toilet staat, drukt een deel van de dagelijkse kosten. 
“Dat maakt het op financieel vlak ook nog interessant. Ik vraag me ondertussen oprecht af waarom 
er niet al op meer parkings en in stadsparken een dergelijk toilet staat.” 
 
Laagste bezettingsgraad openbare toiletten 
Nederland heeft op het gebied van openbare toiletten al jaren de laagste bezettingsgraad openbare 
toiletten van Europa. Een probleem van ons allemaal. Fietsers, wandelaars, vrachtwagenchauffeurs, 
mensen die menstrueren, twee miljoen buik- en anderhalf miljoen blaaspatiënten … De HogeNood-
app toont openbare toiletten in de buurt, maar door de coronacrisis is werden semi-openbare 
toiletten bij bijvoorbeeld horecagelegenheden gesloten. In juni trok De Toiletalliantie (dertien 
maatschappelijk organisaties waaronder Fietsersbond en Maag Lever Darm Stichting) aan de bel met 
een pamflet tegen sanitaire-stop-stress.  
 
De samenwerking tussen Sanitronics en Quiosk is een duurzame, betaalbare én coronaproof 
oplossing. De toiletten worden na elk bezoek gereinigd, zijn storingsvrij en handenwassen en 
doorspoelen gaat contactloos. Ze zijn modulair op te bouwen én te onderhouden en passen daarmee 
in een circulaire samenleving. Coen van Houwelingen, Chief Toilet Officer bij Sanitronics: “We 
hebben inmiddels meer dan 300 toiletten staan in heel Europa en dat aantal groeit snel, ook buiten 
Europa. Een IJslandse klant noemde het eens ‘fingerlicking good toilets’ en dat vind ik eigenlijk wel 
een mooie omschrijving. De toiletten zijn zo schoon, dat ik van de bril zou durven eten.” 
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Noot voor de redactie 
Neem voor meer informatie of beeldmateriaal contact op via wc@sanitronics.eu of 010-2451840. 
Kijk ook op quiosk.nl en sanitronics.eu 


