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Inleiding 
 
Net buiten de Veerpoort van Schoonhoven, middenin het ontvangstgebied en nabij de entree voor 
bezoekers van de Zilverstad, staat een bijzonder gebouwtje: het mannenplashuis (anno 1927) gebouwd in 
de kenmerkende Amsterdamse Stijl. Mede door veranderende wetgeving is dit kleinste gemeentelijke 
monumentje van de Krimpenerwaard al tientallen jaren niet meer in gebruik en enigszins vervallen geraakt.  
Bij zijn pensionering in 2007 als huisarts in Schoonhoven heeft Herman Groothuis het initiatief genomen om 
het plashuis in ere te herstellen. Hij heeft hiervoor de patiënten van zijn praktijk gevraagd met een bijdrage 
aan een patiëntenfonds de vernieuwing mede te financieren. Om diverse redenen is het project nooit 
afgemaakt. 
Nu de vernieuwing van het gebied Buiten de Veerpoort in 2020 grotendeels is afgerond is het gebouwtje in 
zijn huidige staat een lelijke dissonant. Samen met oud-citymanager Michiel van der Schaaf is Herman 
Groothuis daarom een burgerinitiatief gestart om het mannenplashuis een nieuwe functie te geven. 
Het plan is het gebouwtje in te richten als informatie en mini-museum, met als doel bewoners en bezoekers 
te informeren en te inspireren voor een bezoek aan Schoonhoven en de Krimpenerwaard. Door het (ook 
letterlijk) etaleren van al het moois dat de Zilverstad en de regio te bieden hebben. Het plan sluit aan op de 
Agenda voor de Zilverstad 2018-2022 als strategisch koersdocument (waarin Schoonhoven als Creatieve 
Zilverstad aan de Lek in de Krimperwaard wordt versterkt). 
 
 
Het plan 
 
Plan is het mannenplashuis een nieuwe en eigentijdse functie te geven die aansluit bij het gebied en de 
strategie van de stad. Door de gunstig gelegen plek te benutten als: 

1. Informatie- en inspiratiepunt voor bezoekers aan Schoonhoven en de Krimpenerwaard: we stellen  
  voor de strategische plek van het gebouwtje te benutten on bezoekers aan de Zilverstad en de regio  
  te informeren en te inspireren. Bezoekers komen vanaf de riviercruisers, de parkeerterreinen P1 en  
  P2, de passantenhaven en de veerpont op weg naar de Veerpoort als entree van de stad. 
  Dit doen we met een nieuwe 3D plattegrond van de stad, meertalige (Nederlandse, Engelse, Duitse)  
  informatie over de belangrijkste must-sees van de binnenstad (met een prominente plaats voor  
  zilver) en de Krimpenerwaard (via fietsroutes).  
  Tevens wordt verwezen naar het naastgelegen mini-museum waarvan de programmering inhoudelijk  
  is verbonden met de stad en de Krimpenerwaard. I.s.m. de gemeente is de plattegrondkast reeds op  
  de juiste plek geplaatst (deze kunnen we tijdens de uitvoering van de transitie benutten om  
  informatie over het bijzondere project te geven) 
 
2.  Kleinste museum van Nederland: het mannenplashuis zelf (een gemeentelijk monument) willen we  
  een nieuwe bestemming geven als mini-museum, met de nadruk op Schoonhoven en Zilver.  
  Hiermee zal het gebouwtje het kleinste museum van Nederland zijn. Hiervoor zijn de volgende  
  aanpassingen nodig: 
  a.  Conserveren casco: de gemeente Krimpenerwaard heeft toegezegd het casco van het  
   gebouwtje te conserveren. Dit betekent het schoonmaken van de buitenzijde en herstel van  
    het metselwerk, schoonmaak van de binnenzijde en (indien nodig) zorgen dat dat gevel en  
   dak waterdicht zijn en de constructie stabiel. 
  b.  Bouwkundige aanpassingen: afsluiting open stroken en toegang met pui en toegangsdeur  
   van slagvast glas. Voor de best mogelijke aansluiting bij de stijl van het gebouwtje, werken  
   we hiervoor samen met architectenbureau Rokus Visser. Er wordt zoveel mogelijk duurzaam  
   gebouwd (ook als inspiratie voor andere partijen), waaronder de aanleg van een sedumdak  
   voor wateropvang bovenop het gebouwtje. 
  c.  Bloemen: voor de bouwkundig in het gebouwtje opgenomen bloembak werken we samen  
   met de binnenstadsondernemers; de BIZ Centrum Schoonhoven verzorgt de bloembaskets  
   op bruggen en aan lantaarns in de binnenstad en huurt hiervoor een professioneel bedrijf in.  
   De BIZ heeft toegezegd vanaf 2021 de bloembak van het plashuis als extra locatie op te  
   nemen waardoor regelmatig vernieuwen en onderhoud van de bloemen (zomer en winter)  
   gegarandeerd zijn. 
  d.  Wisselende tentoonstelling: de binnenruimte benutten we voor regelmatig wisselende  
   tentoonstellingen die aansluiten bij de merkpositionering van Schoonhoven (Creatieve  

 



 
 
   Zilverstad aan de Lek) en de Krimpenerwaard (waarin ambachten toeristisch-recreatief  
   belangrijk zijn). Hierbij kan worden gedacht aan: 
   -  Zilver (bijv. verwijzend naar de actuele tentoonstelling van het Zilvermuseum of de  
     jaarlijkse tentoonstelling van de meesterstukken van de Vakschool),  
   -  Activiteiten in relatie tot de ligging van Schoonhoven aan de Lek (bijv. het  vesting- 
    verleden in de Oude Hollandse Waterlinie die in 2022 350 jaar bestaat) of actuele  
    gebeurtenissen in de binnenstad                                       
   -           Creatief aanbod (zoals bijzondere evenementen of het jaarlijkse nazomerfestival),  
   -   De Krimpenerwaard (ambachten); 
   -  Historische gebeurtenissen in Schoonhoven of de regio (zoals 75 jaar vrijheid). 
   Een in te stellen programmacommissie coördineert de planning van de tentoonstellingen en  
   andere activiteiten (zoals het mogelijk ter beschikking stellen van het gebouwtje als bemand  
   informatiepunt tijdens grote evenementen als de Nationale Zilverdag of de Nacht van het  
   Zilver). Schoonhoven Partners heeft toegezegd een website te maken op de portal van  
    Schoonhoven (inschoonhoven.nl) met info voor bewoners, bezoekers en partijen die een  
   expositie willen houden in het kleinste museum van Nederland. 
 
 
Draagvlak 
 
Sinds het burgerinitiatief begin 2020 bekend werd, is gebleken dat er onder bewoners, ondernemers, 
zilverpartijen, kunstenaars, evenementenorganisaties, de politiek en overige partijen breed draagvlak is voor 
realisatie van het plan.  
Bijzonder is te vermelden dat naast diverse andere ondernemers architectenbureau Rokus Visser (kleinzoon 
van de stadsarchitect van Schoonhoven Died Visser die het gebouwtje destijds ontwierp) inmiddels 
sponsoring heeft toegezegd. Daarnaast ondersteunt ook de Historische Vereniging Schoonhoven het 
initiatief en zijn met de gemeente Krimpenerwaard (eigenaar van het gebouwtje) sluitende afspraken 
gemaakt t.a.v. gebruik, vergunningen en exploitatie.  
Dankzij al deze steun kan naar verwachting niet alleen het project van de herbestemming succesvol worden 
uitgevoerd maar ontstaat ook op langere termijn continuïteit voor het gebruik van het gebouwtje. 
 
 
Media 

In de media verschenen intussen diverse publicaties die een indruk geven van het project: 
-  RTV Krimpenerwaard (03-01-2020): Minimuseum in historisch mannenplashuis 
-  Omroep West (09-01-2020): Mannenplashuis Schoonhoven moet minimuseum worden (met filmpje) 
-  AD Groene Hart (15-06-2020): Mannenplashuis wordt ’s-werelds kleinste zilvermuseum 
 
 
Planning 
 
T/m april 2020     Voorbereiding & uitwerking plannen (afgerond) 
Zomer 2020     Bestemmingswijziging & vergunningen (afgerond) 
Najaar 2020     Formaliseren samenwerkingen, aanvraag offertes (afgerond) 
Najaar 2020     Uitwerking begroting & dekkingsplan (afgerond) 
Winter-voorjaar 2021    Aanvraag subsidies (afgerond) 
Zomer 2021    Tekenen gebruiksovereenkomst 
Zomer 2021      Uitvoering bouwkundige werkzaamheden 
zomer-najaar 2021    Officiële opening (met eerste tentoonstelling) - exact moment  
      afhankelijk van ontwikkelingen rond coronavirus 
 
 
Projectorganisatie  
 
Herman Groothuis en Michiel van der Schaaf zijn initiatiefnemers, nemen met bouwkundige ondersteuning 
van Architectenbureau Rokus Visser de coördinatie van het project voor hun rekening en betrekken alle 
partijen die nodig zijn om het project tot een succes te maken.  
Stichting Schoonhoven Zilverstad (Schoonhoven Partners) is penvoerder voor de financiën en de formele 
aanvrager van subsidies, de stichting neemt na afronding van het project ook de exploitatie van het 
mannenplashuis over zodat continuïteit meerjarig gegarandeerd is. 
 
 
 

https://www.rtvkrimpenerwaard.nl/site/minimuseum-in-historisch-mannenplashuis-schoonhoven/
https://www.omroepwest.nl/nieuws/3983942/Mannenplashuis-Schoonhoven-moet-minimuseum-worden-Duizenden-liters-urine-geplast-hier
https://www.ad.nl/gouda/mannenplashuis-wordt-s-werelds-kleinste-zilvermuseum-erg-hygienisch-was-deze-locatie-niet~aef8a38a/?referrer=https://www.google.com/


 
 
Meer informatie 
 
Meer informatie is te vinden op de website www.inschoonhoven.nl/mannenplashuis. 
 
 
 
Begroting & dekkingsplan 
 
Inkomsten:   
-  Bijdrage gemeente Krimpenerwaard i.v.m. conserveren casco (toegezegd)  €     2.950 
-  Bijdrage St. Schoonhoven Zilverstad (toegezegd)    €     3.000 
-  Bijdrage BIZ Centrum Schoonhoven (toegezegd)      €        500 
-  Div. bijdragen Schoonhovense ondernemers (toegezegd)    €     5.000 
-  Crowdfunding: bijdrage patiëntenfonds Herman Groothuis (beschikbaar) €     6.000 
-  Subsidie gemeente Krimpenerwaard (compensatie vergunningen, toegezegd)  €     1.044 
-  Bijdrage Rivierenland Fonds (toegezegd)      €     2.066 
            €   20.560 
 
Uitgaven:  
-  Conserveren casco         €     2.950 
-  Bestemmingswijziging en vergunningen      €     1.044 
-  Architect (ontwerp, aanvraag bouwvergunning, bouwbegeleiding)  €     2.500 
-  Bouwkundige werkzaamheden        €     5.725 
-  Verduurzaming (o.a. sedumdak)       €     1.000 
-  Aanpassing binnenruimte t.b.v. tentoonstellingen     €     3.170 
-  Aanpassing 3D stadsplattegronden       €     1.000 
-  Bloemen (contract 5 jaar)        €        500  
-  Werkbudget t.b.v. eerste 2 tentoonstellingen      €     1.500 
-  Website           €     1.000 
-  Overig / onvoorzien         €        171 
           €   20.560 

 (bedragen excl. BTW) 
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http://www.inschoonhoven.nl/mannenplashuis

