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Nooit rottigheid bij station met buurtfunctie
door Nils ten Brinke. dinsdag 01 april 2008 | 03:12

HARDERWIJK - De meterstanden worden opgeschreven voor de Nuon, de artikelen gaan uit de schappen, de pompen worden
afgekoppeld, kassa eruit en dat was het dan.
Na twintig jaar sluiten Johan en Thea Kok het benzinestation aan de Vondellaan, daar waar de toen twintigjarige Kok met de
zeventienjarige Thea aan zijn eerste eigen zaak begon. "In de voorbije twintig jaar had het tankstation vooral een buurtfunctie", zegt
klant van het eerste uur L. Vasse van de Vondellaan, die er iedere ochtend om kwart over zeven zijn Telegraaf komt kopen en een
'bakkie doet'.
Kok heeft de grond verkocht aan projectontwikkelaar Lingotto Vastgoed, die de ruimte hard nodig heeft voor parkeerplaatsen voor de
bewoners en bezoekers van het drastisch te vernieuwen winkelcentrum Stadsdennen.
,,Op zich is het heel jammer", zegt Vasse. "Het is hier heel gezellig, mensen hebben hier nog tijd voor een praatje." Hoewel het
tankstation niet zo flitsend is en de automatenkoffie van vijftig cent maar slappe hap is vergeleken bij cappuccino uit de nieuwe Douwe
Egberts machine die aan de Hoofdweg bij Esso Kok staat, vinden bewoners van Stadsdennen nog tijd voor een babbeltje. Zo komt
Jerphaas Verbrugh uit de binnenstad speciaal naar Stadsdennen gereden. De bezoekersaantallen geven ook aan dat de Esso aan de
Vondellaan vooral een buurtfunctie heeft. "Zestig procent komt voor iets uit de winkel, veertig procent om te tanken", schat Kok in.
Hoewel het nog even duurt voor de feitelijk metamorfose van het winkelcentrum plaatsvindt, heeft Kok besloten op 1 april te stoppen.
"Een mooie datum omdat we dan precies twintig jaar bestaan", zegt Kok.
De gemeente Harderwijk werkt, mede door de sluiting aan de Vondellaan, mee aan de realisatie van een 25 meter lange
hypermoderne nieuwe kettingwasstraat in de showroom van de Ford-garage. "We hopen die in november te gaan bouwen als
Broekhuis naar het Tonselpark is verhuisd."
Ook zijn klanten nemen het gelaten op. Vasse fietst straks wel naar de Hoofdweg. En Willem Hamstra zal zijn chauffeurs van het
wagenpark van de Hamtax, dat uit tien auto's bestaat, zeker weer naar Kok sturen. "Want bij die goedkope tankstations is de kwaliteit
gewoon minder".
Vasse vindt het een goede zaak dat er wordt geïnvesteerd in de bebouwing van Stadsdennen. "Het is een nette wijk. Maar het wordt
allemaal wat ouder. Stadsdennen heeft ten onrechte een niet zo fraai imago opgeplakt gekregen omdat er zoveel verschillende
bevolkingsgroepen wonen. Maar er is hier niets aan rottigheid." Dat klopt, stelt Kok. "Het benzinestation is nog nooit overvallen in
twintig jaar tijd."
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