EN ROUTE

HISTORISCHE
BENZINESTATIONS

AFGETANKT
EN HERREZEN

Get your kicks on Dutch Route 66. Huh? Met een beetje
fantasie vertoef je al snel in Amerikaanse sferen tijdens
een lange roadtrip met de Jeep Grand Cherokee SRT.
Vooral wanneer je de historische benzinestations van de
Nederlandse erfgoedcollectie als reisdoel uitkiest, want
die werden destijds vrijwel allemaal naar Amerikaans
voorbeeld gemodelleerd.

Tekst Lucas Verbeke
• Fotografie Lucas Verbeke, Esso Historisch Archief, adviesbureau Fresh Forward
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Benzinestations waren de
‘blikvangers’ van het alsmaar
toenemende autoverkeer

E

r zal nog wel behoorlijk wat tijd overheen gaan, maar als het
elektrisch rijden doorzet, wordt elke Nederlandse benzinepomp
vroeg of laat een ‘gepasseerd station’. Die transitie lijkt zich nu
in snel tempo te voltrekken, maar eigenlijk bevindt de olie- en
benzinesector zich al ruim een halve eeuw in woelig vaarwater.
Vergeleken bij de vaak grillige koerswijzigingen uit het verleden
verloopt de EV-omschakeling nog tamelijk gematigd. Na de oliecrisis
van 1973 werden de mokers van de vooruitgang vele malen
rigoureuzer gehanteerd, toen maar liefst 6.000 benzinestations – de
helft van het totale bestand in 1970 – ten prooi vielen aan de afbraakwoede van die tijd. Over de historische waarde en de esthetische pracht
van al die monumentale benzinepaleizen werd niet eens nagedacht. De
sloopkogels deden hun verwoestende werk zonder dat er ook maar een
seconde werd stilgestaan bij de gigantische hoeveelheid architecturaal
erfgoed die daarmee voorgoed werd vernietigd.

EIGEN HUISSTIJL
De decimering van het aantal benzinestations ging onverminderd
verder in de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw, door de invoering van
strengere milieu- en veiligheidseisen. Ze betekenden de nekslag voor
nog eens duizenden pomphouders, die de torenhoge saneringskosten
niet meer konden opbrengen en daardoor hun dorpsfiliaal moesten
sluiten. Ook dat waren meestal kleine familiebedrijven met een
ontstaansgeschiedenis van vele generaties en een karakteristieke
authenticiteit. Gezien de enorme kaalslag die er de afgelopen decennia
heeft plaatsgevonden, mag het daarom een mirakel woren genoemd
dat de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed alsnog 28 tankstations
uit de jaren 30 en 50 van de ondergang heeft weten te redden. Slechts
een handvol van die historische panden bleef trouw aan de pomp, de
rest kreeg een andere bestemming. Dankzij de beschermde status
bleef de architectonische oorsprong grotendeels behouden, wat voor
het afbraakzuchtige Nederland tamelijk uniek mag worden genoemd.
Bij de hedendaagse benzineketens verliep de afrekening met het
verleden evenmin zonder slag of stoot. Geconfronteerd met steeds
verder teruglopende inkomsten gingen de oliemaatschappijen in
snel tempo over op de bouw van efficiënte zelfbedieningsstations.
Ze moesten de daling van de brandstofverkoop compenseren met hun
shopomzet. Dat de supermarktisering van de kwijnende tankbranche
eerder een versaaiing dan een verfraaiing heeft opgeleverd, kunnen
we dagelijks met eigen ogen zien. In architectonisch opzicht is een
tankstation een tweederangs ontwerpopdracht geworden. Vanwege
de steeds kleinere winstmarges moet het gestandaardiseerde
ontwerp nog maar aan drie criteria voldoen: goedkoop, zakelijk
en efficiënt. Over de vormgeving lijkt niemand zich nog druk te
maken. “Wat dat betreft heeft de branche een U-bocht gemaakt”,
zegt Miel Citroen, de beheerder van het Esso-archief. Hij is al twee
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decennia bezig met het archiveren, rubriceren en digitaliseren van de
omvangrijke foto- en memorabiliacollectie die ligt opgeslagen in de
Botlek-raffinaderij. Hoewel de 84-jarige Spijkenissenaar zijn levenswerk nog steeds als een uit de hand gelopen hobby beschouwt, staat
hij al jaren bekend als dé encyclopedist van de Nederlandse olie
historie. “In de jaren 30 en 50 van de vorige eeuw hadden alle grote
maatschappijen een eigen huisstijl die grotendeels was geïnspireerd
door de benzinepaleizen uit de Verenigde Staten. Eigenlijk begon de
onderlinge concurrentiestrijd in de vroege jaren 20, toen het auto
gebruik in Nederland hand over hand begon toe te nemen. Tussen
1920 en 1930 steeg het aantal kentekenregistraties van een schamele
11.000 naar maar liefst 113.000, waarop door de oliemaatschappijen
natuurlijk gretig werd ingespeeld”, benadrukt Citroen, die uit zijn
archieflades een aantal prachtige zwart-witvoorbeelden tevoorschijn
tovert van Standard Oil- en Esso-stations die destijds langs de Neder
landse rijkswegen werden gebouwd. “Begin jaren 30 waren er naar
schatting al 5.000 pompen in gebruik, wat neerkwam op één pomp
per dertig auto’s. De rivaliteit onder de verschillende merken was
bikkelhard: werkelijk alle middelen werden uit de kast getrokken om
automobilisten te lokken. Er kwamen luifeloverkappingen tegen de
regen, met steeds meer elektrische pompen ter vervanging van de
onhandige handpompen, en ook de klantvriendelijke service aan de
pomp werd een belangrijk middel om het merkimago te verbeteren.
Elk benzinestation had keurig geüniformeerde en degelijk opgeleide
pompbediendes, die tijdens de tankbeurt meteen ook je oliepeil en
bandenspanning controleerden, en zo nodig je voorruit schoonmaakten. Iedere maatschappij liep zich het vuur uit te sloffen om zo deftig
mogelijk voor de dag te komen. Hoewel de Nederlandse overheid nog
wel probeerde om de wildgroei aan benzinepompen te beteugelen,
raakte de markt compleet verzadigd. Totdat het uitbreken van de
Tweede Wereldoorlog daar abrupt een einde aan maakte.”

BLIKVANGERS
In het Nederland van de naoorlogse wederopbouw nam het democratiseringsproces van de auto pas echt een grote vlucht, waardoor het
voor de oliemaatschappijen nóg belangrijker werd om zich van elkaar
te onderscheiden. De verschillende merken voerden felle concurrentie,
waarbij de tankstations niet alleen dienden waarvoor ze waren
bedoeld, maar ook een reclame-uiting waren voor het merk dat werd
verkocht. In plaats van de verkoop van hun producten aan de handel
1 Het paardenfresco bij IJssalon Vitelli in Amersfoort staat symbool voor de
pk’s. 2 Hetzelfde pompstation aan de Kwekersweg in Amersfoort toen je er nog
brandstof kon tanken. 3 Miel Citroen met de maquette van het Dudok-station dat hij
hielp restaureren. 4 Na jarenlange verwaarlozing werd het Shell-station in Vught uit
1930 weer netjes opgeknapt. 5 Langs de Gaag in Schipluiden staat precies dezelfde
Kroon-pomp als in 1929 bij Hotel Pabst in Zeist.
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over te laten, fungeerde de oliemaatschappij als directe verkoper.
Wat meteen verklaart waarom in deze strijd kosten noch moeite
werden gespaard om het marktleiderschap naar zich toe te trekken.
“Het commerciële succes van een tankstation stond of viel met de
vorm en de zichtbaarheid”, benadrukt Miel Citroen. “Tanken was – en
is nog steeds – een moeilijk definieerbare, bijna impulsieve gevoels
actie. De passerende automobilist beslist in een split second of hij
stopt of doorrijdt. De visuele aantrekkelijkheid van het benzine
station werd in de jaren 50 als een cruciale factor beschouwd om die
dynamiek te stimuleren. Een aantal gerenommeerde architecten
werd daarom in de arm genomen om de merkidentiteit van de pompstations in een duidelijk herkenbare architectuur te gieten: Sybold
van Ravesteyn ontwikkelde de bouwstijl van alle Fina-stations, Esso
vroeg Willem Dudok voor het ontwerp van de 112 karakteristieke
stations die naar hem werden vernoemd en Shell vertrouwde zijn
merkconcept aan Arthur Staal toe. Daardoor werden benzinestations
in de meest letterlijke zin van het woord de ‘blikvangers’ van het alsmaar toenemende autoverkeer”, aldus Citroen, die als representatief
voorbeeld een schaalmodel toont van het Dudok-station waarvan het
origineel op onze geplande reisroute met rood is omcirkeld. “Dit is
inderdaad een exacte kopie van de pomp die vroeger langs de A2 bij
Vinkeveen stond”, mijmert onze Esso-gids, die zichtbaar ontroerd
de stoffige maquette door z’n gerimpelde handen laat glijden. “Toen
dit station in 1995 op een gigantische dieplader naar het Autotron
in Rosmalen werd verhuisd, haalde dat de voorpagina’s van alle
kranten. Het was veruit de beste publiciteitsstunt van Esso. De NOSbeelden van dat logistieke huzarenstukje gingen werkelijk de hele
wereld over. In 2004 werd het station nogmaals verhuisd, toen naar
het Nationaal Automuseum in Raamsdonksveer. Met een aantal
collega’s van het Esso-archief hebben we toen het station ingericht
zoals het er in 1953 uitzag. Pas veel later realiseerde ik mij dat door
deze acties – en alle publiciteit eromheen – de hele restauratiegolf
op gang is gekomen. Indirect was dat de katalysator waardoor alle
betrokken instanties wakker werden geschud. Voor die tijd werden
al die verwaarloosde pompen voornamelijk gebrandmerkt als
rampsymbool van energieverspilling en milieuvervuiling. Of als een
relict van de plaatsvervangende vijand: de auto. Dit was zonder meer
het omslagpunt in de publieke opinie. Plots was het in toenemende
mate salonfähig om ook deze industriële architectuur als beschermd
erfgoed te klasseren. Maar die mentaliteitsomslag heeft lang op zich
laten wachten. Té lang eigenlijk. Slechts twee Dudok-stations hebben
de beeldenstorm van de jaren 70 overleefd. Naast het museumstuk
op het terrein van de Toyota-importeur staat er ook nog eentje op de
Turfsingel in Groningen. De rest is platgewalst door bulldozers.”
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LUCRATIEVE BUSINESS
Dat we een lange, tijdrovende rit voor de boeg hebben, is inmiddels
wel duidelijk. De vergelijking met de Amerikaanse Route 66 is niet
eens zo vergezocht, want na de invoer van alle historische bestemmingen blijkt de geschatte afstand in het meest gunstige geval
zomaar even 1.624 km te bedragen. Met lange trajecten die groten1 De verlichte mast van Auto Palace Nijmegen (1936) was destijds tot in Grave te
zien. 2 Sybold van Ravensteijn ontwierp onder meer dit Fina-station in Arnhem.
3 De Keulsepoort in Venlo anno 1933 en anno nu. Let op de keurig geüniformeerde
pompbedienden. 4 De Brug in Glanerbrug (1960) werd niet tot ieders tevredenheid
tot rijksmonument verklaard.

Tanken was – en is nog steeds –
een moeilijk definieerbare, bijna
impulsieve gevoelsactie
deels over secundaire wegen moeten worden afgelegd, want alle
erfgoedstations werden gebouwd voordat de Nederlandse snelwegen
een landelijke dekking kregen. Het is dan ook geen verrassing dat
we één van de oudste benzinepompen zomaar p(l)ompverloren
aantreffen in Schipluiden, het zelfverklaarde openluchtmuseum
van Midden-Delft dat al jarenlang zijn best doet om de oprukkende
randstad met al zijn moderniteit buiten de deur te houden. De felgele,
gietijzeren Shell-pomp – waarvan het eerste exemplaar al in 1920
naast hotel Pabst in Zeist werd geïnstalleerd – ziet eruit alsof het
nog dagelijks klandizie verwelkomt. “We mopperen misschien iets
te makkelijk dat alle benzinepompen tegenwoordig op elkaar lijken,
maar eigenlijk was dat in de beginperiode van de eerste straatpompen
ook al zo”, zegt Rutger Booy, die samen met collega-journalist Bas de
Voogd een fascinerend boek heeft geschreven over de ontstaans
geschiedenis van de Nederlandse benzinedistributie (zie kader). “De
gerestaureerde Shell-pomp langs de Gaag in Schipluiden was destijds
een opvallende uitzondering qua vormgeving. De ontwerper was
W.H. Gispen, die we nu vooral kennen van zijn buismeubelen, maar
die eveneens geïnteresseerd was in gotische bouwkunst. Hij combineerde de moderne techniek van de jaren 20 met prachtige stijlelementen uit de late Middeleeuwen. In de achtkantige zuil, met bovenop een ornament met een Franse lelie en een eivormige bol in
opaalglas, brandde 's avonds een lamp. Vermoedelijk was het ontwerp
te duur voor serieproductie, want veel zijn er niet van gemaakt.”

PERFECT TOONBEELD
Volgens Rutger Booy werd de fraaie kroonpomp – die op de erfgoedlijst
van de gemeente als straatmeubilair wordt aangeduid – na de Tweede
Wereldoorlog voornamelijk gebruikt als gasoliepomp voor passerende
groenteschuiten. “Toen de vrachtvaart ophield, werd de installatie
alleen nog gebruikt door boeren uit de omgeving die er goedkope
brandstof voor hun tractoren kwamen tanken. In de jaren 70 raakte de
pomp voorgoed in onbruik, maar gelukkig werd hij snel gerestaureerd
en daarna weer teruggeplaatst op de oorspronkelijke locatie.”
Schipluiden mag dan een perfect toonbeeld zijn hoe je industrieel
erfgoed kunt integreren in een reeds beschermd dorpsgezicht, er zijn
voorbeelden te over waarbij de herstructurering beduidend minder
rimpelloos verliep. Jarenlang stond het voormalige Q8-station langs
de vroegere rijksweg van Vught naar Eindhoven te verkrotten onder
een laag graffiti, terwijl het toch al sinds 2003 een rijksmonument
was. Pas in 2009 werd door de gemeente Den Bosch, de provincie
Noord-Brabant en het rijk een gezamenlijk budget van € 800.000
uitgetrokken voor de restauratie van het historische Shell-station uit
1933, dat toentertijd als een prototype van het Nieuwe Bouwen werd
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Het adagium there’s no substitute for
cubic inches is al jaren achterhaald

beschouwd; een architectuurstroming die in het verlengde lag van de
Duitse Bauhaus-school. Tijdens de inhuldiging werd door alle hoogwaardigheidsbekleders uitvoerig gewezen op het historisch belang
van de reddingsactie, maar in werkelijkheid kwamen alle overheidsinstanties pas over de brug toen er een rendabele herbestemming
was gevonden – in dit geval een ict-kantoor als nieuwe huurder. Een
patroon dat we herhaaldelijk zagen terugkeren bij tal van andere
erfgoedstations, want ondanks alle borstklopperij van de plannenmakers is de instandhouding van het historisch patrimonium niet
langer alleen een daad van cultuurbehoud. Nu is het eveneens een
belangrijke vestigingsfactor geworden voor bewoners, instellingen en
bedrijven, waardoor de investering op termijn flink geld kan opleveren.
Eigenlijk is elke Nederlander nog dominee en koopman tegelijk.

BOTSENDE CULTUREN
Het afwegen van nostalgische emoties tegen rationele feiten, dat was
ook het dilemma waarmee we worstelden tijdens het vellen van een
oordeel over onze Jeep SRT. Natuurlijk is zo’n mastodont van een
Hemi-achtcilinder niet meer van deze tijd. Niet qua techniek en al
helemaal niet qua prestaties, want de atmosferische old school
motor moet het inmiddels ruimschoots afleggen tegen een Duitse
V8-armada, die met gedownsizede turbo-varianten gehakt maakt
van de ouderwetse Amerikaan. Hemi staat voor hemispherical, wat
duidt op de licht bollende cilinderkop, waardoor de verbrandings
kamer efficiënter zou zijn en daarmee het vermogen hoger. Dat gold
misschien toen Chrysler deze tweeklepstechniek ontwikkelde voor
de vliegtuigmotoren aan het einde van de Tweede Wereldoorlog,
maar in het huidige SUV-segment kom je daar niet meer mee weg.
De SRT is nog steeds overdonderend snel, laat daar geen twijfel over
bestaan, maar het adagium there’s no substitute for cubic inches is al
jaren achterhaald. Er is echter geen enkele Amerikaanse autobouwer
die het (vooralsnog) in zijn hoofd haalt om op de binnenlandse markt
aan dit nationalistische oersentiment te tornen, net zo min als dat er
ooit een Amerikaanse president zijn vingers zal durven branden aan
de Second Amendment, hoe omstreden die wapenwet ook is geworden na alle schietpartijen van de afgelopen jaren. Als Amerikanen ergens een gloeiende hekel aan hebben, dan is het wel aan de betutteling van hun Big Guns. Maar zolang de vraag van de Amerikaanse
thuismarkt in dat verleden blijft watertrappelen, is ook de modus
operandi van The Big Three aan handen en voeten geketend. En daar
worden Ford, GM en Chrysler genadeloos op afgerekend zodra ze met
hun Amerikaanse topmodellen willen concurreren met een overzeese
markt, waar de lakens in het vergelijkbare premiumsegment worden
uitgedeeld door onder andere de BMW X5 M, de Range Rover Sport
5.0 V8 Supercharged, de Mercedes-AMG GLE 63 en de Porsche
Cayenne Turbo. Allemaal voorzien van een V8 en vierwielaandrijving,
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allemaal royaal 500 pk, allemaal in prijs vergelijkbaar met de SRT
(die in Nederland voor maar liefst € 100.000 door de bpm-mangel
wordt gehaald) en allemaal met een ecologische voetafdruk die veel
minder schadelijk is voor de gatenkaas in de ozonlaag. Het zijn twee
botsende culturen die op totaal verschillende sentimenten drijven.
Concreet gesteld: Jeep-liefhebbers met een Amerikaans liefhebbershart zitten absoluut niet te wachten op Duitse gründlichkeit. Sterker:
die willen niet eens nadenken over die keuze. Wie vanuit die optiek
in deze prijsklasse gaat shoppen, wil in de eerste plaats met een
overdaad aan emotie worden gefêteerd. Die wil het intimiderende
staccato van een brullende V8 tot in zijn diepste vezels kunnen horen,
voelen, desnoods ruiken. Liefst zo rauw en ongepolijst mogelijk, als
een gorgelende oerkreet die in de carburateurkelken aanzwelt tot
een duizelingwekkende draaikolk van benzine. Wat je vooral níét
wilt horen, is zo’n elektronische uitlaatmanipulatie die door een
soundengineer uit Stuttgart is bedacht. Plus nog een heleboel andere
dingen die inmiddels synoniem staan voor de klinische steriliteit van
elke top-Duitser. Wat je wél wilt, is een oorverdovend, vuurbrakend
Rammstein-concert-op-wielen. Ofwel: een flinke bak herrie en een
overdosis aan puur baldadige powerrr. Dat zijn de intrinsieke pluspunten waarvan de SRT het moet hebben, en die heeft hij dan ook in
overschot. Want echt vervelend wordt het natuurlijk nooit met zo’n
bombastische 6,4-liter V8 met 468 pk en 624 Nm, die zonder turbo’s
toch nog goed is voor een topsnelheid van 257 km/h en de sprint van
0-100 km/h in minder dan vijf seconden trekt.
Je hoeft maar één keer de sensationele adrenalinekick van zo’n
intimiderende touchdown-launchcontrol te hebben meegemaakt en
je bent op slag vergeten dat de achttrapsautomaat er af en toe een
rommeltje van maakt, dat de wielophanging uitermate spoorgevoelig
is en dat ook de feedback van de stuurinrichting wat communica
tiever had gemogen. Het verfijnde raffinement van een Teutoonse
achtcilinder hoef je in de SRT niet te zoeken. Voor Amerikaanse
begrippen stuurt het sportieve Jeep-onderstel verrassend goed,
maar superstrak wordt het nooit. Die tekortkomingen worden echter
ruimschoots gecompenseerd door z’n authenticiteit en een funfactor
die met niets anders is te vergelijken. De SRT is een parallel universum, afgerangeerd op een zijspoor van de beschaving, maar daarom
superleuk. De vraag is alleen: hoe lang nog?
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TIJDLOZE ARCHITECTUUR
Want elke beschaving breekt ten slotte af wat ze heeft opgebouwd,
tenzij er een functionele herbestemming wordt gevonden die het
behoud van het verleden rechtvaardigt. Snelle successen zijn er
echter weinig in de wereld van de erfgoedstations. Daar wordt de
restauratie in de meeste gevallen voorafgegaan door een langdurige
periode van leegstand, verval en verloedering. Wat het nóg duurder
maakt om alles weer in zijn oorspronkelijke glorie te doen herrijzen.
Sinds de crisis in de bouw- en vastgoedmarkt, in 2008, is het aantal
leegstaande gebouwen tot een nieuwe recordhoogte gestegen en dat

1 Lekker oldskool zonder turbo’s: de atmosferische 6,4 liter Hemi-V8. 2 Binnenin is
ook duidelijk dat je met de sportiefste van het stel hebt te maken. 3 ‘Ground
Control to Major Tom ...’ 4 De Shell-pomp aan de Larenseweg in Hilversum kreeg
een kleurrijke herbestemming. 5 Inmiddels zijn we beland bij de achtste generatie
van de Jeep Grand Cherokee.
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ONTDEKKINGSTOCHT LANGS
NEDERLANDSE POMPSTATIONCULTUUR

DUDOK, GRONINGEN

maakt het steeds moeilijker om investeerders te vinden voor kostbare
restauratieprojecten met een twijfelachtige toekomst. Al bestaan
er nog steeds uitzonderingen. “Met de herbestemming van het voormalige servicestation aan de Larenseweg, dat in 1953 in opdracht
van Shell werd gebouwd, was een budget van ruim een miljoen euro
gemoeid, maar die investering heeft zich inmiddels dubbel en dwars
terugverdiend”, zegt vastgoedbelegger Pieter Hanegraaf, die al jaren
is gespecialiseerd in het opkopen en renoveren van historische
gebouwen in de regio Hilversum. “Bij herbestemming is de belangrijkste vraag: hoe houd je zo’n historisch pand waardevol? Voor de
meeste bedrijven die op zoek zijn naar een markante locatie zijn de
gunstige ligging en de bereikbaarheid meestal een doorslaggevende
factor om zich er al dan niet te vestigen. Plus dat het gebouw moet
zijn voorzien van alle moderne kantoorfaciliteiten. Dat wil nog
wel eens botsen met de strenge regeltjes van de Rijksdienst voor
Cultureel Erfgoed, want die wil het liefst dat er niéts wordt veranderd”, lacht Hanegraaf. “Elke verbouwing gaat gepaard met het
sluiten van compromissen. Een gedeeltelijke vernieuwing of modernisering is vaak noodzakelijk om met zo’n historisch pand de vertaalslag naar de toekomst te kunnen maken. Dat zo’n transformatie niet
ten koste hoeft te gaan van de cultuurhistorische context, is met de
prachtige renovatie van dit voormalige Shell-station overduidelijk
bewezen. Wat hier samen met adviesbureau Fresh Forward is gerealiseerd, zou als vitrine kunnen dienen voor elk herbestemmingsplan!”

SCIENCEFICTION
Het klapstuk van onze pompqueeste hebben we tot het laatst
bewaard. Snel door naar Nijmegen. Of liever: naar Orbit City, want
het voormalige Auto Palace-station lijkt zo te zijn weggelopen uit een
sciencefiction-aflevering van de Jetsons. Na ingrijpende wijzigingen
in het stratenplan kwam het tankstation na de Tweede Wereldoorlog
midden in een woonwijk te liggen, waardoor het niet meer rendabel
was. Het markante gebouw met zijn schotelvormige luifel en metershoge lichtmast was het eerste tankstation in Nederland dat op de
Rijksmonumentenlijst kwam, maar pas nadat het jarenlang met
sloop werd bedreigd door nieuwbouwplannen in de wijk. De firma
die het pand in 1989 had betrokken, aarzelde te lang met de aankoop,
waardoor de voor de restauratie aangetrokken architect Koos van
Lith zélf geïnteresseerd raakte en het pand kon kopen. “Voor iemand
die zich met design bezighoudt, was dit een buitenkans”, zegt Van
Lith, die er nog steeds is gevestigd is met zijn architectenkantoor.
Hoewel de voormalige pompeilanden nog steeds te herkennen zijn,
voelde hij er weinig voor om ook nog eens de voormalige Caltexpompen terug te plaatsen. “Dat erg tankstation-achtige hoeft niet.
Het gaat om de architectuur. Die is 80 jaar later nog even tijdloos.”
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Omdat de stad Groningen zelf
1
bouwplannen had voor het
terrein aan de Turfsingel, werd
pas na lang gesteggel aan Esso de
bouwvergunning verleend voor een
Dudok-benzinestation en transformatorhuisje onder één kap. Na 1976 trok
Esso zich terug en werd het benzinestation verhuurd aan de ‘witte pompen-maatschappij’ BIM. Sinds 2008
exploiteert Gulf het enige nog werkzame Dudok-station van Nederland.

INHAALSLAG

DE BRUG, GLANERBRUG

In 2015 werd het Avia-tank
station De Brug in Glanerbrug
een rijksmonument. Het
benzinestation uit 1960 is het oudste
in Twente en maakte deel uit van een
serie van 24 tankstations die Sybold
van Ravesteyn in opdracht van Fina
ontwierp. Glanerbrug kreeg de pomp,
omdat het een drukke grensovergang
was. Vooral in de zomer kwamen hier
duizenden Duitsers de grens over, op
weg naar het Noordzeestrand.
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BP, AMERSFOORT

IJssalon Vitelli zetelt in het
voormalige BP-station uit
1957, dat werd ontworpen
door architect Arie van Wageningen
en stedenbouwkundige Arie Rooimans. Kunstenaar Jan Boon maakte
er een muurschildering met paarden
voor, symbool voor de pk’s. Tijdens de
restauratie werd het vervangen door
een gevelmozaïek van glaskunstenaar
Frank Biemans. Een bijzondere plek
om te genieten.

3

SHELLPOMP, SCHIPLUIDEN

De kroonpomp tegenover
café de Vergulde Valk in
Schipluiden werd in de jaren
70 afgedankt, nadat er door lekkage
liters water in de leidingen en het
binnenwerk bleken te zitten. In 1985
werd de tankinstallatie uit 1920 weer
opgeknapt en teruggeplaatst op de
oorspronkelijke plek. De brandstoftank is verdwenen, maar het binnenwerk met handpomp, vulslang en
teller is nagenoeg compleet.

4

SERVICE-STATION,
5 HILVERSUM

LIJST MET STATIONS
De volledige lijst met benzinestations is terug
te vinden op monumentenregister.cultureel
erfgoed.nl. Als je daar in het venster ‘oor
spronkelijke functie’ de term benzinestation
opzoekt, rollen ze eruit. Daar is dan ook de
beschrijving te vinden. Verder vind je informa
tie op rijksmonumenten.nl. Dat is een particu
lier initiatief dat gebruik maakt van de infor
matie uit het officiële register, maar extra
(beeld)materiaal presenteert.

Ondanks alle kritiek op erfgoedinstan
ties mogen we in Nederland beslist
niet klagen wat betreft de erfgoed
bescherming, zeker niet als je het ver
gelijkt met hoe er in onze buurlanden
wordt mee omgesprongen. “De rijks
monumentale benzinestations zijn
inderdaad allemaal pas in deze eeuw
aan het bestand toegevoegd, maar
daarna heeft er wel een serieuze
inhaalslag plaatsgevonden”, zegt Drs.
Arjen Kok van Rijksmonumenten. “De
laatste benzinestations die ingeschre
ven zijn, maken deel uit van het com
plex Sloterhof in Amsterdam, dat uit
1960 dateert. De wederopbouwarchi
tectuur is door de RCE heel bewust en
gericht aangepakt. Er is goed nage
dacht over de vraag wat Nederland
nou kenmerkte in die periode. Daar
horen benzinestations natuurlijk bij!"
Volgens Arjen Kok speelt de milieu
problematiek overigens niet alleen bij
de benzinestations. “Die weerstand is
er ook bij het mobiele erfgoed, de old
timers en andere erfgoedvoer-, vliegen vaartuigen. Eerder nog dan bij de
gebouwen die erbij horen. Over dat
soort knelpunten voert de sector gere
geld overleg met het ministerie van
OCW om te kijken hoe erfgoedwaarden
zo min mogelijk te lijden hebben onder
steeds verder aangescherpte wet- en
regelgeving.”

Het karakteristieke Shellservicestation langs de
Larenseweg verrees in 1950. Het ontwerp was van architect Hendrik
Bunder, die de zakelijk ogende
Wederopbouwstijl hanteerrde. Na
jarenlange verwaarlozing werd het
gebouw gerenoveerd door de Hilversumse belegger Pieter Hanegraaf. Het
fraai ingerichte interieur is van Creatief adviesbureau Fresh Forward.

BOEK: VAN BLIK NAAR POMP

PURFINA, ARNHEM

Het Arnhemse Purfina-ben
6
zinestation, dat in de periode
1957-1959 werd gebouwd
naar een ontwerp van Sybold van
Ravesteyn, raakte na het stopzetten
van alle activiteiten in 1994 ernstig
in verval. Verschillende plannen
voor herbestemming strandden.
De redding kwam pas toen een
makelaarskantoor de restauratie
kosten voor z’n rekening nam en
er zelf kantoor ging houden.

AUTO PALACE, NIJMEGEN

Texaco gaf in 1936 opdracht
7
voor de bouw van dit benzinestation boven op een heuvel aan de Graafseweg. De 25 meter
hoge reclamezuil, die ’s nachts werd
verlicht, was tot op grote afstand te
zien. Het gebouw werd ontworpen in
de stijl van de Nieuwe Zakelijkheid.
Na het verleggen van de rijksweg
was het tankstation vanaf 1977
niet langer bereikbaar, wat ook zijn
redding heeft betekent.

DUDOK, RAAMSDONKSVEER

Esso’s huisarchitect Willem
8
Dudok maakte in 1953 het
standaard ontwerp met het
karakteristieke V-vormige dak, dat in
de knik op twee pijlers rust en meteen als overkapping fungeert.
Zo had Dudok op vernuftige wijze
de basiselementen van een benzinestation, luifel en kiosk, tot één geheel
samengevoegd. In eigen land werden
zijn ontwerpen niet altijd gewaardeerd, maar in de VS en Japan wel.

KEULSEPOORT, VENLO

Tegen het Limburgs Museum
9
aan ligt het restant van het
toen hypermoderne benzinestation dat in 1933 werd opgericht
door American Petroleum Company,
het latere Esso. Kenmerkend waren
de grote luifels en het ronde, trans
parante kioskgebouw dat grotendeels
bestond uit vierkante ruitjes. Eind
jaren 50 verloor het de functie van
tankstation. Het gebouw wordt nu
verhuurd door de Venlose VVV.

SHELL, VUGHT

Het Shell-station uit 1933 aan
de Vughterweg moest wijken
voor de aanleg van de randweg ’s-Hertogenbosch-Vught en
werd daarom in z’n geheel 50 meter
verplaatst. Opvallend zijn de gesegmenteerde paddenstoelkolommen die
de luifel met een dakopbouw dragen.
Het door Meijlink ontworpen gebouw
is uniek voor Nederland vanwege
een bovenbouw voor de beheerder.
Momenteel huist daar een ict-bedrijf.
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Over de ontstaansgeschiedenis van de
Nederlandse benzinedistributie is veel
te vertellen. In het 144 pagina’s tellende
boek ‘Van Blik naar pomp’ duiken
Rutger Booy en Bas de Voogd in de
wonderbaarlijke evolutie van de benzi
neverkoop van eind 19e eeuw tot 1940.
Het verhaal begint op het moment dat
benzine voor de eerste auto’s alleen bij
de apotheker te koop was. Via de leve
ring van benzine in blik en de uitvinding
van de benzinepomp wordt de verdere
ontwikkeling geschetst. Een historie die
wordt gekenmerkt door ingrijpende
technologische veranderingen, maar
ook door felle protesten en economische
invloedsferen. Het boek eindigt met de
opkomst van benzinestations in de jaren
20 en 30 van de vorige eeuw.
Prijs € 27,50, ISBN 978 90 6100 688 6.
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