
Extreme engineering met UHSB8 20164

Extreme 
engineering 
met UHSB

ir. Rogier van Nalta, ir. Mirte de Graaff

Pieters Bouwtechniek Delft BV

MArch Jimmy van der Aa

DP6 architectuurstudio BV

Catharinabrug in Leiden (1): ontwerp



Extreme engineering met UHSB 8 2016 5

Op een prominente plek in hartje Leiden is een zeer 

slanke brug van ultra-hogesterktebeton (UHSB) gerea-

liseerd. Met een lengte van 36 m en een slankheid van 

1:81 is het de slankste en langste UHSB-brug van 

Nederland. De brug is van boven gezien S-vormig en 

het dek is dubbelgekromd om goed aan te sluiten op 

de kades. Ondersteuning en dek zijn geprefabriceerd 

en ter plaatse met een speciaal type UHSB aan elkaar 

gestort. Dit artikel gaat in op het ontwerp van de 

brug. In twee volgende artikelen worden de fabricage 

en uitvoering toegelicht.

Bovendien was er behoefte aan meer grote A1-winkelunits.
In een stedenbouwkundig plan zijn de straten met elkaar 
verbonden door een nieuwe winkelstraat: de Catharinasteeg. 
Hierdoor ontstaat een nieuw winkelrondje (fig. 2). De panden 
langs deze steeg zijn door de gemeente aangekocht en worden 
herontwikkeld tot grote winkelunits. Om het winkelrondje 
mogelijk te maken, was een nieuwe brug voor voetgangers en 
fietsers nodig tussen de nieuwe Catharinasteeg en de Stille Mare. 
Dit is een historische locatie in hartje centrum, namelijk het punt 
waar de Oude en Nieuwe Rijn samenkomen en van waaruit 
Leiden is ontstaan. Een zorgvuldige inpassing in de historische 
context was dan ook een belangrijk onderdeel van de opdracht.

Voor het ontwerp van de brug is in 2012 een meervoudige 
onderhandse aanbesteding op basis van EMVI-criteria uitge-
schreven voor de selectie van een architect, met de construc-
teur als onderaannemer van de architect. De belangrijkste 
beoordelingscriteria vanuit de gemeente waren:
-  ervaring met vergelijkbare projecten;
-  visie op het integreren van een functioneel ontwerp in de 

historische omgeving;
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1 De Catharinabrug, een vernieuwende brug die 

ingetogen opgaat in de historische omgeving

foto: Gerda van Ekris i.o.v. Hi-Con NL

2 Planvisie met nieuw winkelrondje

Nieuw winkelrondje
De binnenstad van Leiden heeft twee belangrijke winkelstraten: 
de Haarlemmerstraat en de Breestraat, met het Aalmarktgebied 
als verbindend element. Een betere verbinding tussen beide 
straten werd gezien als een kans het winkelgebied te versterken. 
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