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Spaarne 70             Brugwachtershuisje met Haan en Hond 
 

De huidige Melkbrug uit 1886 heeft inmiddels zijn derde brug-

wachtershuisje. Voor het ontwerp daarvan is in 2013 door de 

gemeente een unieke prijsvraag uitgeschreven. Daarop 

kwamen 65 aanmeldingen binnen en mochten vijf inzenders 

een verder schetsontwerp maken. 

Een vakjury heeft daaruit een keuze gemaakt en kwam tot twee 

bijzondere ontwerpen. Daarna was het aan de Haarlemmers om 

uit die twee een voorkeur uit te spreken. Na het tellen van de 

stemmen kon worden bekend gemaakt dat het ontwerp ’t 

Melkhuisje” van de Haarlemse architecte Marjolein van Eig had 

gewonnen. Zij slaagde er in om aan alle eisen te voldoen. In 

2014 en 2015  liet de bouw een eigentijds ontwerp zien wat 

toch goed past in de historische omgeving.  

  

De integratie van het trafostation in het brugwachters-

huisje kan als zeer geslaagd worden gezien. Zeker toen 

daar een paar versieringen bij kwamen. De Stichting 

Geveltekens Vereniging Haerlem (SGVH) was blij om te 

horen dat de gemeente een email naar Marjolein van 

Eig had gestuurd of zij de oude traditie van het PEN 

(Provinciaal Electriciteitsbedrijf van Noord-Holland) met 

het symbool van de Haan 

& Hond in het huisje nieuw leven wilde inblazen. Op de oude PEN-huisjes 

waren het altijd gebakken tegels met een Haan en een Hond. Zoiets wilde 

Marjolein graag en zij heeft hiervoor een mooi eigentijds ontwerp gemaakt. De 

Haan & Hond zijn zelfs ‘s avonds verlicht. De SGVH heeft hiervoor contact 

gezocht met Haarlem Lichtstad om dit extra te willen financieren. 

 

Waarom koos de PEN indertijd voor een tegel met een haan en een hond? In 

de eerste plaats omdat het mooie sterke versieringen zijn. In tweede plaats, heel belangrijk, symboliseren de 

haan en de hond dat je waakzaam moet zijn; de deur van het 

trafostation moet gesloten blijven voor onbevoegden; openen is 

levensgevaarlijk, niet doen! De haan doet een beroep op het 

verstand en wie dat niet gebruikt, komt de hond tegen die 

zonder waarschuwing toehapt. Het oorsponkelijke ontwerp een 

de bekende trafohuisjes met haan en hond is van de Haar-

lemmer Han van Loghem 

 

In 2015 werd het nieuwe brugwachtershuisje feestelijk geopend. 

 

Helaas zijn de haan en hond door vandalen beschadigd en nog niet 

hersteld (2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Jaarboek 2015 Vereniging Haerlem – Nieuws over gevelstenen - Martin Busker 

Het eerste brugwachters-

huisje links op de foto. 


