
:xponent van Het Nieuwe Bouwen in Vuglit Foto links: In de dertiger jaren is de auto nog niet het standaard vervoermiddel en bestaan er nog geen 
autosnelwegen. Er zijn nog nauwelijks benzine-tankstations, autorijden is heel 'modern'. Tot in de 

vijjtiger jaren worden vernieuwende arehlteeten aangetrokken om tankstations te ontwerpen. 

kstatlon in vervallen staat 

sene 

'epreseritatiewe kanloorruiinle* 

Hel Mieuwe Bouwen ^et tankstat ion dateert uit 1933 en is 

ontworpen door architect A. Meij l ink. De zoon van de arcliitect 

l ierinnert zici i dat zijn vader sterk geïnspireerd werd door het 

werk van de architecten Dudok en Brinkman ft van der Vlugt. 

Dat laatste bureau is bekend van de Van Neüefabrlek in 

Rotterdam (1927-1929), het voorbeeld bij uitstek van Het 

Nieuwe Bouwen. Bij Meijl ink zien we dezelfde sti j lkenmerken 

terug. Vooral de paddenstoelzui len zijn zeer bepalend voor 

het uiterlijk van het benzinestat ion. 

Het Nieuwe Bouwen wordt ook wel functionalisme of modernis

me genoemd. De architecten van deze stroming gebruiken de 

mogelijkheden van de nieuwe bouwmaterialen om gebouwen 

'met licht, lucht en ruimte' te creëren. Het tankstation krijgt 

grote glazen puien, die zijn opgebouwd uit slanke stalen profie

len met een liggende rultlndellng. De groene gevelplint van 

geglazuurde bakstenen past in het horizontaal gerichte beeid. 

Ook andere kenmerken van het Nieuwe Bouwen zien we terug; 

het gebruik van het metalen buishekwerk met harmonicagaas-

vuli ing langs de balkonomloop, de glazen bouwstenen in de 

begane grondvioer om daglicht in de kelder binnen te laten en 

de witgepleisterde gevels. 

De woonlaag op het betonnen dek van de begane grond ls 

opgetrokken uit baksteen metselwerk, net als de wacht

ruimten en toiletten op de begane grond. Een plaat van 

gewapend beton fungeert als platdakconstructie. Door het 

bepleisteren van het gevelmetselwerk ontstaan abstracte 

gevelvlakken. De fors overstekende dakrand versterkt het 

horizontale karakter. Het metalen hekwerk met schuin 

geplaatste vlaggenmasten en de metalen wenteltrap zijn 

geschilderd in aluminiumkleur. 
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Sluiting en dreigende sloop o u 
"I' In 1998 voldoet het pomp

station niet meer aan de mil ieueisen en de uitbater Q8 stopt 

met de exploitatie. Zoals alle gebouwen, die niet meer ge

brui ld worden, raakt het gebouw in verval en enige tijd ziet 

het ernaar uit dat het oude tankstation gaat verdwijnen. Via 

een grondruil komt het benzinestation op grondgebied van de 

gemeente 's-Hertogenbosch te staan. Den Bosch koopt het aan 

met het oog op de bouw van een nieuwe rondweg. Het voor

malige tanl<station staat precies op een plek waar de nieuwe 

weg gepland is en in 2000 vraagt de gemeente een sloop

vergunning aan. 

Dat is het moment waarop er alarmbellen gaan rinkelen bij 

de zoon van de architect. Hij schakelt de pers in en vindt 

gehoor bij de Stichting 's-Hertogenbosch Monumentenzorg. 

Deze benadert de Rijicsdienst voor de Monumentenzorg, die 

vervolgens advies vraagt aan de Raad voor Cultuur. 

De betrokken instanties verschillen van mening over de te 

volgen lijn. In februari 2001 adviseert de gemeentelijke 

monumentencommissie aan het College van BÖW om het 

pand op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. 

In het onlangs vastgestelde bestemmingsplan is geen ruimte 

meer voor het historische gebouwtje. De bestemmingsplan

procedure heeft jaren gel<ost en voor de gemeente is het geen 

optie om het bestemmingsplan opnieuw ter discussie te stellen. 

De Raad voor Cultuur brengt een positief advies uit om het 

benzinestation aan te wijzen als Rijksmonument. Het College van 

eaw 'is nog niet om' en stelt de Gemeenteraad voor om negatief 

te adviseren over de aanwijzing. In 2002 wordt het tankstation 

aangewezen als Rijksmonument. Het tracé van de rondweg kan 

niet meer verlegd worden en de enige optie is om het gebouw 

te verplaatsen. In oktober 2003 vraagt het College van BftW de 

Rijksdienst om medewerking te verlenen bij de verplaatsing. 

Gereci door verplaatsing n= P O H , , n t 1 • 
t> uoK na een aantal jaren van verval 

en achteruitgang is het casco van het bouwwerk nog vrij gaaf. 

De enige wijziging is een bescheiden verbouwing van de wacht

ruimte tot snackbar die in 1950 heeft plaatsgevonden. Een 

snackbar was in 1950 een nieuw en onbekend verschijnsel, maar 

men Idest ervoor om dat onderdeel niet in stand te houden. 

Uitgangspunt is om het gebouw te verplaatsen en daarna 

zoveel mogelijk terug te brengen in de oorspronkelijke staat. 

Door de verplaatsing komt het gebouw aan de andere kant van 

de weg te staan en moet het 180° worden gedraaid. In april 

2006 worden de monumenten- en bouwvergunning ingediend 

bij de gemeente. In de zomer van 2008 wordt het gebouw 

verplaatst en in april 2010 is de klus geklaard. 

ti.i restauratie Het tankstat ion wordt teruggebracht naar de 

oorspronkeli jke staat van 1933. De punten, die tijdens de 

bouwwerkzaamheden aan het licht komen, dienen als uit

gangspunt voor de restauratie. 

tu 

De gewapend betonnen constructie blijkt nog in goede staat te 

verkeren, evenals de dragende metselwerk wanden. Aan de hand 

van een foto- en kleuronderzoek worden de oorspronkelijke 

kleurstelling van de gevels en het lettertype van de naams-

aanduiding boven de entree van de wachtruimte vastgesteld. 

De metalen kozijnen, ramen en deuren kunnen bijna allemaal 

bewaard worden. Ze worden hersteld door middel van 

achtereenvolgens stralen, schoperen en schilderen. Alleen de 

metalen pui op de begane grond is verloren gegaan en wordt 

nieuw gemaakt in gelijkende detaillering en uitvoering. De meta

len wenteltrap overleeft de verplaatsing niet en breekt in stuk

ken. De nieuwe trap is een exacte kopie van de bestaande trap. 

Het betonskelet en de baksteen muren worden volledig vrij 

gemaakt van betimmeringen en afwerklagen zoals stuc- en verf-

werk. Daarna wordt het beschadigde betonwerk en metselwerk 

hersteld. Een deel van het metselwerk, zoals onder andere de 

borstwering van groene geglazuurde stenen, moet opnieuw 

opgemetseld worden. Daarna wordt een pleisterlaag op het vuile 

baksteen metselwerk aangebracht en wordt de hele buitenkant, 

inclusief de betonconstructie, geverfd ln de oorspronkelijl<e 

kleurstelling. 

De dekvloer van de balkonomloop met keramische tegels is niet 

meer waterdicht en het wapeningsstaal is aangetast. De vloer 

wordt hersteld met gelijkende dubbelhard gebakken vloertegels. 

Het hekwerk van de balkonomloop incl. vlaggenmasten wordt 

volgens oorspronl<elijke uitvoering en detaillering gereconstrueerd. 

De enige bouwkundige wijziging aan het monument is de toe

voeging van een interne trap, om het gebouw aantrekkelijker 

te maken voor hergebruik. Het buitentoilet komt te vervallen en 
wordt verbouwd tot ruimte voor de cv-ketel. 

Herbestemming: van tankstation naar olenkstatien 

Al snel na het bekend worden van het project was er veel 

belangstell ing vanuit het bedrijfsleven. Talloze bedrijven stel

den zich kandidaat om het pand te mogen huren. De keuze is 

gevallen op een ICT-bedrijf dat het voormalige tankstation als 

een vooruitgeschoven post van zijn hoofdvestiging gebruikt. 

Men overweegt ook om er een oplaadpunt voor elektrische 

auto's te vest igen. Zo zou een mooie link ontstaan naar de 

vroegere functie van het gebouw. 

Dit artikel is een door Peter Boumans bewerkte versie van liet 

werkstuk 'Van Tankstation tot Monument' door Ir. Berry 

Hurkmans - architect - en is geschreven in het kader van de 

cursus 'Monumentenzorg, theorie en praktijk' van de Hogeschool 

Utrecht. Beiden volgden deze cursus van september 2010 tot 

februari 2011. m 

Beeldmateriaal: Aannemingsbedrijf Nico de Bont BV, Bresser BV, 

archief Vught, archief familie Meijlink, Berry Hurkmans. 

Projectinformatie 
- Rijksmonumentenreglster nr. 522163 

- Restauratie-architect: WVAU architecten (Harrien van Dijk) 

- Restauratie-aannemer: Fa. Nico de Bont, Vught 

- Verplaatsing: Fa. Bresser, 's Gravendeel 

- www.denkstatlon.com 
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