
Huizen, Havenstraat 80 (trafo) 
 

Bouwgeschiedenis  

Dit transformatorhuisje is omstreeks 1920 gebouwd in opdracht van het PEN (Provinciaal Elek-

triciteitsbedrijf van Noord-Holland), mogelijk naar of gebaseerd op een ontwerp van J.B. van 

Loghem. Van Loghem heeft in de periode 1917-1920 vele tientallen transformatorhuisjes ge-

bouwd in Noord-Holland. Enkele zijn zeer sterk verwant aan dit exemplaar.  

 

Beschrijving 

Dit trafohuisje bestaat uit een rechthoekige kern met een smalle uitbouw aan de linkerzijde, ge-

zien vanaf de Havenstraat. Het gewapend betonnen dak van de kern heeft een vierzijdig afschot; 

de lagere uitbouw heeft eveneens een betonnen plat dak, dat als betonnen lijst in de voorgevel is 

doorgezet.   

De gevels zijn voor het grootste deel opgetrokken uit paarse baksteen, gemetseld in halfsteens-

verband. Een rollaag vormt de bovenbeëindiging van het metselwerk. De bakstenen zone van de 

gevels wordt afgesloten door schuingeplaatste gesmoorde tegels en de eerder genoemde betonnen 

lijst. De bovenste zone van de gevels is rondom bekleed met oranje-rode tegels en dunne zwarte 

tegelranden.  

In de voorgevel bevinden zich twee stalen deuren, die respectievelijk toegang geven tot de 

hoogspanningsruimte (rechts) en de laagspanningsruimte (links). Hier is de rollaag doorgezet tot 

een anderhalfsteens rollaag. In de voorgevel is een tegel met een kraaiende haan ingemetseld, in 

de rechter zijgevel een tegel met een blaffende hond. Deze tegels zijn door de Porceleyne Fles 

te Delft in cloisonné techniek uitgevoerd, vermoedelijk naar ontwerp van Lambertus Eugen 

Florian (Lambert) Bodart (1872-1945).  

 

De aanwijzingsgronden zijn: 

• De zorgvuldige architectuur en materialisatie, vermoedelijk naar ontwerp van J.B. van 

Loghem 

• Het gebouw is getuige van de snelle ontwikkeling van het elektriciteitsnet in Noord-Hol-

land in het eerste kwart van de 20ste eeuw, hier op deze locatie gekoppeld aan de industri-

ele ontwikkelingen aan de Huizer Haven. 

  



 
Overzicht van de trafo aan de Havenstraat (foto H. Jongsma, 3 oktober 2020). 

 

 
Detail van de trafo, gevelstenen en bovenrand van de gevel (foto H. Jongsma, 3 oktober 2020). 

 



  
Tegel in het tegelmuseum Otterlo (urn-gvn-TM01-10494-large). 

Tegel in het tegelmuseum Otterlo (urn-gvn-TM01-10503-large). 


