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Aan het woord is architectJimmy van der Aa

van Architectuurstudio DPO uit Detft. Hij nam
het ontwerp van de Catharinabrug voor zijn
rekening, de brug die fietsers en voetgangers in
het centrum van Leiden de mogetijkheid geeft
om het water over te steken. "Het is een unieke
brug. A[[ereerst door de prachtige locatie, in
hartje centrum. Het is levendig, wijds en open,
met veeI terrassen en boten die voorbijvaren.
De nieuwe brug vormt een essentieeI onderdeeL
van de herinrichting van dit gebied." De locatie
in het oude stadshart was er bepaatd niet best
aan toe. Reden voor de gemeente Leiden om het
winkelgebied een f[inke metamorfose te geven,

met de brug als een van de nieuwe eyecatchers.

Respect voor de omgeving
De wensenlijst van de gemeente was Lang,

vertett Van der Aa. "Een van de eisen was
om de historische omgeving rondom de brug
te respecteren. Het is een gebied vol oude
monumentale gebouwen. Het is de uitdaging om

de brug daarin zo goed mogelijk te integreren.
De brug mag daarbij niet te veel opvallen of te
veel aandacht naar zich toetrekken. Met andere
woorden: hoe zorg je ervoor dat de omgeving,
de gebouwen, de terrassen en het water zo goed

mogetijktot hun recht komen?"
Ook uit praktisch oogpunt waren er eisen.
Het hettingspercentage mocht niet te groot
zijn en de doorvaarhoogte moest minimaaL

1,75 meter bedragen. Verder spee[den een
herkenbare uitstraLing, een sti.jve constructie en

onderhoudsvriendetijkheid een betangrijke rot bij
de totstand komi ng.'AL[een door de toepassì ng van
UHSB van Hì-Con kon ik mijn ideeen realiseren.
Dat was met andere materia[en, bijvoorbeeld
met staat, nooit gelu kt'i vertelt van der Aa.
"Het moest echt in prefab uitgevoerd worden.
Witje zo slank en dun bouwen, dan biedt UHSB
perfecte mogetijkheden en voLop voorde[en. We
witden de grenzen opzoeken en iets maken dat
nooit gedaan was." Het ontwerp van de 36 meter
lange brug bestaat uit een lichte S-vorm die op
twee pijlers in het water steunt. De rand bij de
balustrade van het dek is slechts gO mm hoog.

'Ultrad un en u ltrasterk'
Bil het bouwen van de brug werkt van der
Aa nauw samen met Rogier van Nalta van
i ngen ieu rsbureau Pieters Bouwtech iek.
"We zijn a[ sinds 2008 met UHSB bezìg en

hebben samen met Hì-Con afgetopen jaren a[

volop projecten gereatiseerd met dit materiaaL,
waaronder u[tradunne baLkons en trappen.
Voor een constructeur is dit fantastisch
materiaa[. Het is ultradun maar uLtrasterk en het

biedt mogeLijkheden die met andere materiaten
ondenkbaar zijn. Stapje voor stapje leggen we de

lat telkens wat hoger en zoeken we de grenzen

op. Etk project is weer anders. Dat getdt ook voor

de i nnovatieve Cathari nabrug."
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06 Architect en constructeur hadden vanaf het
eerste moment voor ogen hoe de brug eruit moest
gaan zien. "De eerste schets van 1 mei 2012

tijkt nog precies op de huidige situatìe'i vertelt
Van Nalta. "Maar onderhuids was er behoor[i1k

wat werk aan de winkel en kwamen er nog volop

vragen, ook van de kant van de opdrachtgever.
"Uit hoevee[ elementen bouwen we de brug op?

Welke verbìndingen kiezen we? ls de brug sterk
en stijf genoeg?Treden er geen tritLingen op?

Wat gebeurt er als onverhoopt een boot tegen de
pijters vaart?" 0p basis van het ontwerp en de
plannen werd de brug in een 3D-model gegoten

en lieten Van Nalta en zijn collega's talvan
berekeningen los op het concept. "Het is alsofje
de brug eigentijk a[ bouwt.Je kunt exact testen
welke situaties er kunnen ontstaan en hoe de

brug daarop reageert."
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lnmiddels is de bouw van de brug in volle gang.

ZoweL het dek ats de pijters worden geproduceerd

in opdracht van Hi-Con bij Bruit Prefab. "Het is
een precies werk met kleine marges. Daarbij
is het van betang dat de maatvoering van de
elementen heel precies is. Het geheel moet als
een puzzeL in elkaar vallen. Tot nog toe ziln de
marges nihilen past alles perfect."

Smaakt naar meer
Voor archìtect Van der Aa is het de eerste keer
dat hij met UHSB werkt. "Dat is in het begin wel
even spannend.Je kent het materiaal nog niet
goed. lVaar samen met de expertise van Pieters
en Hì-Con en de uitvoerder, Aannemìngsbedrijf
Gebr. SchouLs, is het project tot dusverre
uitstekend verlopen. Het werken met nieuwe
materialen betekent voor ons ook werken met
nieuwe technieken en nieuwe mogetijkheden."
Of de archìtect bij een toekomstig project weer
kiest voor UHSB? "Het zit nu absoluut in mijn
hoofd. lk weet wat er a[[emaa[ mogelijk is met het
materiaal en zie welke voordeten het biedt. Het
geeft mij als architect nieuwe vrijheden. Dat biedt
zeker mogelijkheden voor de toekomst." (


