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HaariMn • Eo de winnur ls... 't 
Melkhuisje. Het ontwerp van archi
tecte Marjolein van Eig voor het 
nieuwe brugwachtershuisje bij de 
Melkbrug Îs door het publiek met 
overtuigende meerderheid uitver
koren om te worden gereali~rd. 
Het winnende ontwerp werd giner
middag door wethouder Ewout cas
~ (D66) in hc=t ABC Architectuur
centrum hekendeemaakt. Voor de 
vervanging van het huidige brug
wachrersonderkomen op de mar
kante plek aan het Spaarne had de 
gemttntt: ttn prijsvraag in het l~en 
geroepen. In het ABC was de afgdo
pen weken een tentoonstelling te 
zien van de vijf ontwerpen die dOOf 
jonge architecten voor een nieuw 
brugwachtershuisje waren inge
diend. Twee daarvan kwamen vol
gens een jury in aanmerking voor 
uitvoering, wurbij het publiek in 
het ABC het laatste woord kreeg en 
ccn stem kon uitbrengen op ccn van 
de twcc genominccrden. 
Van Eig, werkz.a.am. bij de Amster
damse vestiging van het grote ont
werpbureau lnba Architecten, 
moest het opnemen tegen]ohan Sel
bing en diens ontwerp Boegbeeld. 

Het winnende ontwerp voor het nIeuwe brugwillchtershuisJe bij de Melkbrus. 

Het liep storm bij de stembus, zegt 
ABC-directeur Gabriel verheggen. 
"Het leverde ook levendige discus
sies op, nict alletn over de brug-
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wachtershuisjes maar ook over ar
chitectuur in Haarlem!' Ook waren 
de twee architecten regelmatig in 
het ABC aanwezig om een toelich-

ting te geven op hun ontwerpen. Er 
werden ruim zevenhonderd stem
men uitgebracht, waarvan mccr dan 
vijfhonderd Op't Melkhuisje. 
volgens Van Eig, geboren en geto
gen in Haarlem, gaat het bij haar 
ontwerp om ccn 'eigenwijs gebouw
tje met een archetypische vorm'. 
.. Het is ccn vervormd huisje, her
kenbaar en toch verrassend, een 
bakstenensculptuur, die op een van
zelfsprekende wijze aan de gracht 
Staat". 
Het bouwsel wordt geheel uit bak
steen opgetrokken en op het schui
ne dak ervan komen steenkleurige 
:ronnepanelen te liggen, die het 
brugwachtersonderkomen wat be
treft energieverbruik bij na zelfvoor
zienend maken. De grote groen om
lijste vensters bieden de brugwach
ters ruim zicht op het Spaarne. De 
overstekende dakrand zorgt voor 
voldoende schaduw in de binnen
ruimte. ln de 'buik' bevindt zich de 
transformatorruÎmte van Liander. 
Mocht de functie van brugbedie
ning in de toekomst vervallen, dan 
is het volgens Van Eig mogelijk om 
er een vakantiehuisje van te m3en. 
Van Eig kreeg gisteren de opdracht 
voor het maken van een definitief 
ontwerp. Naar verwachting kan het 
nieuwe brugwachtershuisje in de 
loop van volgend jaar in gebruik 
worden genomen. 


