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Een bezoekje aan      de toiletprofessor
In de vakwereld staat hij bekend als de 

‘toiletprofessor’. Johan Molenbroek heeft 

een indrukwekkende staat van dienst op 

het gebied van sanitair design. Zo plaatste 

het AD hem vorige jaar nog volop in de 

spotlights met een artikel over nieuwe 

treintoiletten. 2016 was ook het jaar 

waarin Molenbroek officieel met pensioen 

ging. Toch maakt de sanitair design-goeroe 

nog steeds volle werkweken. In gesprek 

met een bevlogen en maatschappelijk 

geëngageerde wetenschapper.

Drs. W. (Wietse) Buma, Merlijn Media BV

Het kantoor doet denken aan een mini-museum. Vlak na de ingang 
staat een skelet, even verderop prijkt een buste, op de tafel liggen 
oude tijdschriften en boeken, aan de wand hangen certificaten en 
prijzen en op de vensterbank ligt een helm. Johan Molenbroek zit zelf 
voert achter zijn PC een Skype-gesprek. Aan de achterkant van het 
beeldscherm is een roos vastgeplakt. Na het gesprek wijst hij op zijn 
beeldscherm. Er staan meer dan 20 websites open. In het enigszins 
benauwde kantoortje aan de TU/Delft werkt Molenbroek nog 1 dag 
per week driftig door voor de universiteit. Officieel met pensioen, 
“maar ze boden me toch nog een contract aan”. De overige 4 dagen 
zijn ook al ingevuld met werkzaamheden voor zijn consultancybureau 
en als yogaleraar.

Toevalligheden
Zijn levensverhaal is een aaneenschakeling van toevalligheden. Toen 
hij eind jaren ’70 zijn studie Werktuigbouwkunde had afgerond en aan 
de slag ging bij de TU/Delft, vroeg de directeur “of hij zich niet wilde 
verdiepen in een nieuw vakgebied: de Antropometrie”. Molenbroek gaf 
gehoor aan het verzoek en kwam terecht in een wereld die hem 40 jaar 
later nog steeds mateloos fascineert. Antropometrie, zo licht hij toe, 
is in de designwereld de studie van de menselijke maat. Het vakge-
bied houdt zich onder andere bezig met handgereedschap, meubilair, 
verblijfsruimtes en bedieningsmiddelen, zoals toetsenborden.

‘Gemiddelde mens’
Anno 1978 baseerden de vakwereld en het bedrijfsleven zich op de 
‘gemiddelde mens’ bij het ontwerp voor de eindgebruiker. “Maar er 
bestaat geen ‘gemiddelde mens’ en daardoor sloten producten niet goed 
aan bij de wensen van de klant.” Bovendien werd er nauwelijks onder-
zoek verricht naar menselijke maten en verhoudingen. Zo leunde de 
Nederlandse designwereld grotendeels op Duitse data, “maar de gemid-
delde Nederlander, voor zover we daarvan kunnen spreken, was destijds 
al 3% langer dan zijn Oosterbuur.” Molenbroek ging Nederlanders 
opmeten, de DINED-normen die daaruit voortsproten zijn nog altijd 
toonaangevend.

Liefde op het eerste gezicht
Later kwam hij terecht in de sanitairwereld. Wederom per toeval. Door 
zijn kennis en kunde op het gebied van Antropometrie werd hij ook een 
aanspreekpunt voor experts en studenten die zich bezig hielden met 
sanitair design. Zo kreeg hij onder andere vragen voorgeschoteld over de 
maatvoering van toiletten. Het was liefde op het eerste gezicht, herin-
nert Molenbroek zich. “Als ontwerper vond ik het een boeiend concept; 
al meer dan 100 jaar in gebruik en nauwelijks wijzigingen. Daarnaast ging 
het om een veelgebruikt en maatschappelijk relevant sanitair systeem. 
Wonderlijk genoeg had ik geen enkele collega die zich er echt mee bezig 
hield, terwijl het bedrijfsleven en de onderzoekswereld wel behoefte 
hadden aan kennisontwikkeling. Voor mij een kans dus.” Als docent 
begeleidde Molenbroek meer dan 300 studenten bij hun afstudeerscrip-
tie, waarvan talrijke zich hadden toegelegd op sanitair design.

Inclusive Design
Van Antropometrie naar Inclusive Design is een kleine stap. Heden ten 
dage werpt Molenbroek zich op als een protagonist van deze ontwerp-
filosofie. Inclusive Design baseert zich op een aantal uitgangspunten. 
“Zo ontwerp je geen producten voor 8 miljard mensen, maar omschrijf 
je zorgvuldig je doelgroep en ben je je er bewust van wie je uitsluit. 
Inclusive Design heeft daarnaast oog voor persoonlijke eigenschappen 
en gebruiksvriendelijkheid.” En slimme marketing, blijkt wel uit het 
betoog van Molenbroek. “Zo was de bejaardenfiets een leuke vinding, 
maar de benaming totaal verkeerd. Het klinkt stigmatiserend, te meer 
daar ouderen zich liever associëren met producten die jeugdigheid 

“40% van de 
wereldbevolking heeft 

geen fatsoenlijke sanitatie”
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in het verlengde van de belevingssfeer liggen, zoals maandverband. De 
winkelier zal zijn best doen om de publieke toiletten schoon te houden 
en door de sociale controle voorkom je gelijk seksueel geweld.”

ICT en toiletten
Na het korte uitstapje, zoomt hij weer in op de Nederlandse situatie. “De 
komende jaren verwacht ik een hoop veranderingen. Zo zal monitoring 
een enorme impact gaan hebben op het toiletbezoek. Via sensors wordt 
het immers mogelijk om de bestanddelen van feces en urine te analy-
seren. Erg handig voor de gezondheidszorg, om stoffen terug te winnen 
en eventueel decentraal energie te gaan opwekken. Daarnaast zal roboti-
sering een duit in het zakje gaan doen. Steeds meer mensen willen langer 
thuis blijven wonen, die hebben op termijn ondersteuning nodig bij hun 
toiletgang. Een robotarm om billen mee te wassen als alternatief voor 
het bidet-toilet zou in een aantal gevallen een uitkomst zijn.”

Tips
Het einde van het interview komt in zicht. Molenbroek geeft in een snel-
treinvaart nog wat tips mee voor installateurs en adviseurs. “Ontwerp en 
installeer met de gebruiker in het achterhoofd. Hang de steunen bijvoor-
beeld zo op, dat de gebruiker erbij kan. Let op de verlichting bij ouderen 
en slechtzienden en houd rekening met bediening van de knop, door 
deze eerst te laten testen door de gebruiker. Veel gebruikers zijn niet zo 
sterk of beschikken niet over de kennis van een installateur.”

Flamboyant
Tijd om door te gaan. Molenbroek loopt weer terug naar zijn bureau. 
Vandaag gaat hij zich buigen over plannen om 3D scannen meer 
gemeengoed te laten worden in zijn vakgebied. Hij heeft een fleurig shirt 
aan, de toiletprofessor. Een flamboyante man, die geniet van zijn werk 
en graag een blik werpt over de schutting naar aanpalende disciplines. 
Officieel met pensioen, maar van binnen niet ouder dan een doorsnee 
telg van de generatie Y.

uitstralen. De e-bike, was oorspronkelijk ook voor deze doelgroep 
ontworpen, maar heeft door zijn vormgeving en naam een leeftijdsneu-
trale uitstraling. Vandaar dat het vervoersmiddel zowel bij jong als oud 
aanslaat.”

Te hoog
Inclusive Design biedt ook meerwaarde bij het ontwerp van nieuwe 
toiletten. Molenbroek constateert dat de uitgangspunten van deze 
ontwerpfilosofie vaak worden vergeten bij het bedenken en lanceren van 
nieuwe producten. “Zo staat de wc-bril standaard te hoog ingesteld voor 
kinderen. Tegelijkertijd hebben ouderen moeite om goed te gaan zitten, 
waardoor hun bloedvaten bekneld kunnen raken en ze het risico lopen 
na de toiletgang te vallen.” Vanuit het oogpunt van Inclusive Design is 
het raadzamer om wc-potten op de markt te brengen die qua hoogte 
verstelbaar zijn. Ander voorbeeldje; toiletpapier. “Raar dat we anno 
2017 er nog gebruik van maken. Een bidet-toilet is veel hygiënischer.” 
Zijn opsomming gaat door, zo wijst hij op volledig geautomatiseerde 
toiletgebouwen. “Dat concept slaat niet aan, vooral ouderen haken 
massaal af. Ze zijn bang opgesloten te raken in het hokje of nog op het 
toilet te zitten, als het apparaat zichzelf begint te reinigen, of dat de deur 
plotseling open gaat.”

‘Anders’ ruiken
Ook op het gebied van verlichting en waterbesparing slaat de sector de 
plank regelmatig mis. “De gebruiker wil een toiletpot die fris ruikt in een 
ruimte met heldere zichtlijnen. Ik moet helaas constateren dat waterbe-
sparende toiletten nog vaak ‘anders’ ruiken. Daarnaast is de verlichting 
niet altijd afgestemd op slechtzienden of verliest men wel eens mogelijk-
heden uit het oog om energiebesparende oplossingen door te voeren. 
Bijvoorbeeld door ledverlichting toe te passen.” 

Stoelgang audiëntie
Tijdens zijn betoog blijkt wel dat er uiteenlopende factoren zijn die de 
toiletgang beïnvloeden. Grofweg vallen die onder de noemers ‘bio-
logie’ en ‘cultuur’, legt Molenbroek uit. Zo is de juiste afstand tussen 
verschillende toiletten biologisch, evolutionair bepaald. Mensen 
hebben een bepaalde ruimte nodig om zich veilig te voelen. Preutsheid 
daarentegen is een maatschappelijk fenomeen . “Zo was het een eer in 
het Zeventiende Eeuwse Frankrijk als koning Lodewijk XIV je wilde ont-
vangen tijdens zijn stoelgang. Dat is tegenwoordig ‘not done’.” Waarmee 
we vrijwel automatisch belanden bij zijn maatschappelijk geëngageerde 
projecten.

Sanitatie in arme landen
In 2011 haalde Molenbroek ook het nieuws. De Delftse professor was 
destijds bezig om samen met een collega voor de ‘Bill and Melinda 
Gates Foundation’ een robuust en energiezuinig toilet te ontwikkelen, 
dat eenvoudig geïnstalleerd kon worden in arme landen. “Ruim 40% 
van de wereldbevolking heeft geen toegang tot fatsoenlijke sanitatie”, 
vertelt Molenbroek. Het was voor hem een extra incentive om met een 
gebruiksvriendelijk en financieel behapbare oplossing op de proppen te 
komen. Zijn ‘stralingstoilet zou gebruik gaan maken van plasmavergas-
sing. “Bij een toiletbezoek worden de fecaliën opgevangen in een soort 
magnetron en met microgolven gedroogd. Dat levert een mengsel op 
van koolmonoxide en waterstof. Met dit mengsel kan een brandstofcel 
elektriciteit produceren. Die wordt gebruikt om het systeem zelf in stand 
te houden en voor andere doeleinden, zoals de toiletverlichting”, legt de 
toiletprofessor gedreven uit tijdens het interview. Jammer genoeg sneu-
velde het ontwerp tijdens de uiteindelijke selectieronde, “maar ik heb er 
wel veel van geleerd.” Zo blijven openbare toiletten in een betere staat 
behouden, “als er een winkeltje bij wordt geopend met producten, die 
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Molenbroek was onder andere betrokken bij een project van de Bill & Melinda 

Gates Foundation om een sanitatie-oplossing te ontwikkelen voor arme landen. 

Maquette up met mogelijke oplossing voor Indiase slums, waarbij toiletten en 

winkeltje zijn samengevoegd. De beheerder houdt de plek schoon en zorgt voor 

sociale controle. Project “Reinvent the Toilet” TUDelft-IO.
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