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KAT- EN HONDSBRUG IS ÉÉN MET  
OMGEVING

De nieuwe Kat- en Hondsbrug in Enkhuizen is in gebruik 
genomen. Dankzij het ingetogen ontwerp van brug-
genspecialist ipv Delft is het alsof de brug er al jaren 
ligt. De verkeersbrug ligt in het historische centrum 
van Enkhuizen en overbrugt een zijtak van de Oude 
Haven. Deze zijtak, het zogenaamde Waaigat, wordt in 
de toekomst omgetoverd tot sloepenhaven. Onderdeel 
van de opknapbeurt van het gebied rond de Oude 
Haven, is het verleggen van de doorgaande route van 
de noord- naar de zuidzijde van het water, waardoor de 
Kat- en Hondsbrug nu op deze route ligt. De nieuwe brug 
moest daarom geschikt zijn voor alle verkeer, inclusief 
vrachtverkeer en bussen. Om deze reden is gekozen 
voor beton. Toch heeft de betonnen brug een zeer rank 
zijaanzicht. Waar verkeersbruggen meestal een naar bui-
ten toe verjongend brugdek hebben, is het brugdek hier 
ter hoogte van de rijbaan verhoogd. Bijkomend voordeel 
van deze oplossing is de vlakke onderzijde van de brug, 
waardoor de doorvaarthoogte iets groter is en de brug 
er ook van onderen goed uitziet. Aluminiumkleurige 
buisdelen over de lengte van de brug beschermen het 

vijfentwintig centimeter lager gelegen fiets- en wandel-
pad aan weerszijden. De scheiding van snel en langzaam 
verkeer heeft, samen met de klinkerbestrating en sterke 
toog, een verkeersremmende werking en bevordert de 
verkeersveiligheid. De brug heeft een stijlvolle, ingeto-
gen afwerking. Zo is het hekwerk gebruikt dat overal in 
Enkhuizen is toegepast en zijn de randen van de brug 
afgewerkt met een stalen UNP-profiel. Ook de rand van 
het verhoogde verkeersdek is afgewerkt met een donker 
gecoate stalen plaat. Het brugdek is op de rijbaan bekleed 
met klinkers en op de fiets- en voetpaden voorzien van 
houten delen. Dat de brug in bovenaanzicht getailleerd 
is, versterkt haar verfijnde uitstraling.  
De kademuren onder de nieuwe brug zijn voorzien van 
metselwerk. Wanneer het Waaigat is opgeknapt, zal dit 
metselwerk worden voortgezet langs de verlaagde kades 
van de sloepenhaven. De gemetselde kades lopen dan 
onder de Kat- en Hondsbrug door, wat de verbinding 
met de Oude Haven ook visueel zal versterken. 
Meer informatie: ipv Delft, telefoonnummer 015 
7502577.
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