
speed-pee

Nederland telt zo’n 565 openbare toiletten die 
dag en nacht beschikbaar zijn. Slechts een derde is 
toegankelijk voor vrouwen. Zij struinen tevergeefs 
vaak heel wat af in hun zoektocht naar een geschikt 
toilet waar zij even snel hun behoefte op kunnen doen. 

Ik herken mezelf in al die vrouwen en vraag me-
zelf regelmatig af wat ik zou doen in het geval 
van hoge nood. Hou ik het op, of plas ik mid-
den in de meest openbare ruimte van de stad?

Het gebrek aan vrouwenurinoirs laat zien dat man-
nen nog altijd de norm zijn. Als ontwerper voel ik 
mij geroepen om met mijn ontwerp een steentje 
bij te dragen aan de emancipatie voor vrouwen.
Hoe kunnen we anders verwachten dat vrouwen en 
mannen in het dagelijkse leven gelijk worden behan-
deld als  dat op sanitair niveau al niet eens geldt?
Een feministisch statement tegen het schrij-
nende gebrek aan openbare vrouwentoiletten!



“Ik heb mezelf wel eens afgevraagd hoe vaak 
ik een blaasontsteking heb gehad omdat er 
geen toilet te vinden was. Erg vervelend!”
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Meer dan een toilet

Een snel toiletbezoek hoeft niet langer meer 
te leiden tot onnodig oponthoud. Mijn speed-
pee is ontworpen dóór vrouwen met het doel 
om betere faciliteiten te creëren vóór vrouwen.

Een community waar iedere vrouwelijke toilet-
bezoeker zich bij aan kan sluiten. Met een toe-
gang tot de app zul je zien dat mijn speed-pee 
nooit ver bij jou vandaan staat. Heb je een vraag, 
een opmerking of een verzoek? Laat iets achter 
en help samen met mij mee aan het ontwikke-
len van betere toiletvoorzieningen voor vrouwen!
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Je wandelt met een een vriendin door de stad.
Na een paar minuten kom je aan. Wach-
tend luister je naar het geraas om je heen. 

Plots merk je dat je moet plassen. Heb je 
nog tijd? Gehaast kijk je op je horloge. 
Zestig seconden, helaas! Geen tijd te verliezen...

Je zoekt en al snel valt je blik op een toilet niet 
ver bij jou vandaan. De ruimte is open, niets in 
de vorm weerhoudt je van je snelheid. Eenmaal 
binnen merk je direct dat de ruimte voldoende 
wordt afgesloten waardoor je genoeg zelfver-
trouwen hebt om je behoefte te kunnen doen.

Even snel naar het toilet en weer door

speed-pee



speed-pee



Mijn speed-pee is efficiënt

Je hangt je tas op aan een haakje, deze weet de 
ruimte voldoende af te sluiten. Je stapt richting 
het toilet en blijft staan. Wanneer je blaas is 
geleegd, bewegen je armen richting de kraan 
en was je vanuit dezelfde positie je handen.
Vervolgens stap je  naar achteren, hijst je rok  om-
hoog, pakt je tas en loopt opgelucht naar bui-
ten  om je reis richting bestemming te vervolgen.
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‘S avonds laat op stap nog even snel naar het toi-
let. Vanuit je tempo zie je door de wandopeningen 
dat de ruimte vrij is. De openingen zijn subtiel en
fungeren als een signaal naar binnen en buiten.

Je loopt naar binnen en het licht gaat aan. De tas 
hang je op aan de haak en vervolgens  stap je 
meteen vertrouwd gevoel richting het toilet. 
Daar sta je dan, midden in de nacht op straat. 
Niet bang, een vriendin staat in de opening
van de ruimte en houdt geduldig de wacht.
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Je merkt dat de ruimte aan de nodige schoon-
maak toe is. Via de app laat je een bericht 
achter en niet veel later komt de schoonmaker 
langs voor een kleine  onderhoud sessie. Hij haalt 
wat afval weg en zet vervolgens de toilet bak  
terug in zijn plek. Dan haalt hij de slang uit de 
kraan en spuit met het beschikbare water de ca-
bine zorgvuldig schoon.  Het water  loopt langs 
de wanden, de afgeronde hoeken en het vloer-
oppervlak terug de grote wijde wereld in.

Mijn speed-pee is schoon
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Mijn speed-pee is hufter-proof

Bestand tegen weer en wind, brandwerend 
gecoat  en voorzien van verschillende toplagen 
zodat er geen vuil meer in het  kunststof kan trek-
ken en de cabine eenvoudig schoon te maken is.
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Mijn speed-pee is duurzaam

Langs de gracht, in het park en op het festivals.
De hele stad staat vol met speed-pee’s. Mobiliteit
is een kernwaarde in mijn ontwerp. Door gebruik
ontstaat er een zelfrefulerend systeem dat overal 
inzetbaar is.  Dicht bij elke cabine staat een afval-
bak. Gebruikers kunnen hun afval kwijt in een 
discreet zakje zodat het overtollige afval niet  
achter hoeft te blijven. Er wordt op meerdere 
manien naar het afval gekeken. In ons afval zitten
een hoop waardevolle stoffen. Het frame bestaat
uit een systeem waarin urine wordt omgezet in 
water en elektriciteit. Op deze manier  laat mijn 
community niet alleen wat achter en bouwt het 
mee aan een mileuvriendelijke leefomgeving.
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Statement op straat

Er komen dagelijks zo’n 2000 boodschappen 
aan ons voorbij. Onze aandacht wordt het 
meest gegrepen door iets opmerkelijks.  Mijn 
speed-pee staat door de hele stad en fungeert 
als platform voor advertenties. Het statement 
op straat geeft bedrijven de mogelijkheid om 
op A2 formaat te adverteren tegen vast tarief.
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