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Fase 2 van start

Voorwaarts!
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In de zomer zijn we begonnen met de uitvoering van fase 2! 
Net voor de vakanties zijn allerlei materialen besteld. Degenen die in de 
zomer in Marcanto waren, hebben gezien dat de grote zaal aardig vol 
lag, allemaal netjes naar binnen gesjouwd door vrijwilligers. 
Intussen is alles uit de grote zaal ook al weer zo’n beetje weg tegen het 
uitkomen van dit bulletin.  Hoewel: een beetje monteur houdt altijd on-
derdelen over…

De aansluiting van het oude op het nieu-
we gebouw is voor een groot deel afgewerkt, 
en wel zodanig dat de nieuwbouw akoestisch 
zo veel mogelijk wordt ontkoppeld van het 
oude gebouw. Als op dit punt alles is afge-
rond, zal de aansluiting van de overkapping 
zwevend zijn uitgevoerd., Hierdoor wordt de 
overdracht via de kap tussen de grote zaal en 
de zaal in de nieuwbouw geminimaliseerd. 
Door de ruimte tussen het oude plafond en de 
vloer van de overstek vol te spuiten met steen-
wol wordt een verdere beperking van geluids-
overdracht bereikt. Ook is de spouw tussen de 
grote zaal en de aanbouw gevuld met geluid-
dempende glaswolvlokken, opnieuw om de 
geluidsoverdracht tussen de grote zaal en de 
nieuwbouw te reduceren

In de muur van de grote zaal tekenen zich 
aan de aanbouwkant de zaagsneden al af waar 

‘Marcanto Plus’ informeert u
Dit is de vierde uitgave van Marcanto Plus. 
Marcanto Plus wil aan leden van st Caecilia 
en aan andere gebruikers van Marcanto  
informatie verschaffen over het project  
Verbreding en Verbetering Marcanto (VVM). 
Marcanto Plus wordt samengesteld door 
Clemens teunissen, rein Eikelboom en  
Eelco Nieuwenhuis.

de nieuwe deur naar de nieuwbouw moet ko-
men. Die wordt immers verplaatst in de ge-
wijzigde plannen waar we nu mee werken!  
Verder zijn in de nieuwbouw voorbereidingen 
voor het plaatsen van binnenwanden getrof-
fen. Als gevolg van de wijziging in de plannen 
is het ook nodig gebleken nog eens kritisch te 
kijken naar de leidingloop voor de toiletten, 

ook hier zijn enkele wijzigingen aangebracht. 
Langs de buitenwand is een houten paneel 

geplaatst, voor de montage van elektriciteits- 
en CV- leidingen.  Langs de ramen is omtim-
mering aangebracht: wie nu gaat kijken, kan 
al zien hoe dik de wanden worden om warmte 
en geluid binnen te houden!

Elektrisch gezien is het gebouw voorzien 
van een nieuwe groepenkast, en als u dit leest, 
zijn we begonnen met het aanleggen van de 
elektriciteit in de nieuwbouw. Verder wordt er 
gewerkt aan de ventilatie en de verwarming in 
de nieuwbouw.

Ondergronds is het leidingwerk voor de 
toiletten al aanwezig en achter het gebouw ligt 
een grote stapel tegels te wachten op enthou-
siaste vrijwilligers voor het aanleggen van pa-
den rond het gebouw!

Er is dus weer zichtbare beweging in VVM, 
en deze beschrijving is zeker niet uitputtend! 
Het streven is er op gericht om al met het ge-
bruik van de nieuwe les-/oefenruimte te kun-
nen beginnen op een moment  dat de rest van 
de activiteiten nog niet helemaal afgerond is. 
Dat geeft dan ook nog tijd om de les-/oefen-
ruimte akoestisch verder te optimaliseren.

 

En dan ligt er ineens 12000 kg bouwmateriaal om te verwerken.

Eén van de 'transportploegen' sjouwen de bouwmaterialen naar binnen
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Het project omvat een uitbouw van Mar-
canto (fase 1 en 2) en een aantal maatregelen 
binnen het bestaande gebouw (fase 3). In de 
algemene Ledenvergaderingen van mei en ok-
tober 2014 is de uitbouw van Marcanto door 
de leden goedgekeurd. In mei 2015 heeft de 
aLV ingestemd met de uitvoering van fase 3. 
Intussen  is fase 1 (ruwbouw) van de uitbouw 
van Marcanto afgerond. In het 2e en 3e kwar-
taal van 2015 zouden we fase 2 (inrichting uit-
bouw) uitvoeren. Na het herzien van de plan-
ning vindt fase 2 nu plaats in de tweede helft 
van 2015. Fase 3 (herinrichting oude gebouw) 
is gepland tot eind 2016. 

De kosten van het project bedragen € 
€ 250.000,- De aLV heeft geautoriseerd dat tot 
€ 80.000,- geleend kan worden. De financiële 
lasten voor fase 1 zijn geraamd op € 140.000,-, 
voor fase 2 op ca € 60.000,-. Voor fase 3 resteert 
dan € 50.000,- over het gehele project geldt 
een marge van 10%. Het project verloopt nog 
steeds binnen deze financiële kaders.

tegelijk met de uitvoering van VVM zijn 
en worden enkele gewone beheer- en onder-
houdklussen meegenomen, waar dit praktische 
voordelen heeft: bijvoorbeeld de vervanging 
van de verwarmingsketels. Deze activiteiten 

maken echter geen deel uit van VVM, en wor-
den dan ook gefinancierd uit de reguliere be-
grotingsposten voor gewoon en groot onder-
houd.

Bij de opzet van het project is er van uitge-
gaan dat de leden van de vereniging meehel-
pen bij de realisatie.  als dat niet lukt, zullen 
de kosten stijgen of vertraagt het project. Dat 
laatste betekent dan wel dat gebruik door de 
leden, maar ook de verhuur van delen van de 
uitbouw pas later kan starten.

Het bouwprojectteam VVM bestaat uit 
rein Eikelboom, Martien van den Berg, alfred 
Brauckman, Lucy van Kasteren en Eelco Nieu-
wenhuis. Het team is verantwoordelijk voor 
het technisch ontwerp, voorbereiding en be-
geleiding van de uitvoering van projectactivi-
teiten, financieel en organisatorisch beheer en 
de communicatie rond het project. Het team 
handelt in opdracht van en rapporteert aan het 
verenigingsbestuur.   
Het team is bereikbaar per email:  
bouwprojectteam-VVM@stcaecilia.nl . 

Melden als vrijwilliger? rein Eikelboom 
(06 51079533) en/of  Martien van den Berg 
(06 51572775) staan u héél graag te woord!

Het project op hoofdlijnen

Het project VVM wordt uitgevoerd om de gebruiksmogelijk-
heden van het gebouw te verbeteren voor de eigen leden en om meer 
verhuur mogelijk te maken en zo de financiële basis van de vereniging 
nog sterker te maken dan hij al is. Het project moet daarom meer les- 
en oefenruimte en meer bergruimte opleveren, en verder een aantal 
verbeteringen aan vooral de grote zaal aanbrengen. 

HEt BLIjFt MENsENwErK
In april heeft het bouwprojectteam VVM een rond-
gang over de afdelingen gemaakt om vrijwilligers 
te werven voor de uitvoering van werkzaamhe-
den. We hebben diverse mensen voor het eerst 
kennis laten maken met de nieuwbouw, hebben 
diverse toezeggingen gehad van mensen dat ze 
wilden meehelpen en  sommige afdelingen heb-
ben aangegeven als afdeling iets te willen doen. 

Vanwege gewijzigde omstandigheden (zie vo-
rige bulletin) heeft het bestuur in mei ge-

vraagd om de plannen aan te passen. Het 
tweede kwartaal van 2015 is daarmee 
vooral opgegaan aan het herzien van de 
indeling van de nieuwbouw en de uit-
werking van de plannen. Daarmee is een 

lichte vertraging in de uitvoering van het 
project opgetreden en dus ook in de inzet van 
vrijwilligers.  

 Net voor de zomer is een belrondje ge-
daan langs de vrijwilligers die zich hadden 
aangemeld. Deels om de bereidheid van men-
sen te bevestigen, deels ook om hun bij te pra-
ten over de ontwikkelingen rond VVM.

Intussen zijn de werkzaamheden van fase 
2 van start gegaan, en hebben diverse mensen 
uit onze vereniging zich ingezet voor activi-
teiten. Dank daarvoor! Er zijn ook afdelingen 
die inderdaad een dagje klussen in Marcanto 
als teamuitje gaan gebruiken. 

Het is de bedoeling dat we eind 2015 van 
de aanbouw gebruik kunnen maken, even-
tueel in een aantal stappen.  Maar daarvoor 
moet er nog heel veel gebeuren.  Voor fase 3 
loopt de planning nog steeds tot eind 2016, 
maar afzonderlijke werkzaamheden zullen 
iets later in de tijd worden uitgevoerd dan 
eerder voorzien. Om dat allemaal te realiseren 
heeft het bouwprojectteam VVM nog steeds 
uw hulp nodig!

Het bouwprojectteam VVM zoekt zowel 
mensen die kunnen helpen dingen voor te 
bereiden en door te denken als mensen die 
gewoon leuk willen klussen, gewoon lekker 
doen. We zijn ook heel blij met mensen die 
willen helpen schoonmaken. 
Neem dus contact op met Rein (06 51079533) 
of Martien (06 51572775)!

Nog even de isolatie bij de vloer afwerken
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Veiligheid: voor het geval dat!

Een gebouw zet je niet zomaar in elkaar. Alle nieuw-
bouw moet bijvoorbeeld voldoen aan eisen van het 
Bouwbesluit.  Dat Bouwbesluit geeft ondermeer al-
gemene brandveiligheidseisen, maar ook eisen aan 
toe te passen materialen, normen die gehanteerd 
moeten worden voor het ontwerp, enzovoort. . Wil 
je aan al die eisen voldoen, dan moet je in het ont-
werp van je gebouw daar nadrukkelijk rekening mee 
houden en zorg dragen voor een vertaling naar onze 
situatie.

onze aanbouw is zoals dat heet “niet vergunningsplichtig”. En daar-
mee is het voldoen aan de eisen ook volledig ons probleem. De brand-
weer maakt geen ontwerpen en toetst ze ook niet. De gemeente wil er 
verder niets van weten. Het enige wat gedaan moet worden, is het mel-
den dat de nieuwbouw in gebruik wordt genomen. De vereniging moet 
inhoudelijk alles dus maar zelf organiseren. omdat het bouwprojectteam 
VVM zelf over deskundigheid beschikte, dan wel dat goed kon mobilise-
ren, is het ontwerp van de nieuwbouw in eigen beheer gemaakt. In ieder 
geval is dat goedkoper. omdat het ook veilig moet, zijn de ontwerpen 
wel door een externe deskundige getoetst. Het moet tenslotte gewoon 
goed zijn!

Een hele andere gewaarwording als je in deze wereld rondstapt: in 
de rondgang langs de afdelingen van april kwam de vraag aan de orde 
hoe je elektrische veiligheid kunt garanderen. Met de verzekering heeft 
naar aanleiding daarvan overleg plaatsgevonden over de keuringseisen 
voor de elektrische installatie. En dan ontdek je dat de eisen op dit ge-

Ook kruipruimten worden veilig gemaakt.

bied niet heel helder zijn: er moet gekeurd worden door een erkend be-
drijf… Maar welk bedrijf is een erkend bedrijf (er is geen register of zo)? 
wat houdt die erkenning dan precies in (is niet echt omschreven)? wie is 
eigenlijk de instantie die moet erkennen (blijkt er niet te zijn)? Enzovoort. 
En dus ook hier: een eigen ontwerp, getoetst door een onafhankelijke 
en in ieder geval qua ervaring deskundige derde. De uitvoering vindt 
dan weer in eigen beheer plaats onder begeleiding van leden met ken-
nis van zaken. 

Daarna is het vooral een kwestie van materiaalkeuze en technieken. 
ook hier is het bouwprojectteam zelf verantwoordelijk om de goede 
spullen te bestellen. alle gebruikte materialen voldoen aan de eisen, 
van het isolatiemateriaal in de wanden tot de uiteindelijk toe te passen 
deuren met ingebouwde brandvertragende werking. Van de gekozen 
handbrandblussers tot de rookmelders. tot de maatregelen behoort on-
der meer de plaatsing van een geïntegreerde alarminstallatie waarop de 
rookmelders uit alle ruimten worden aangesloten. Die installatie zorgt er 
dan voor dat deuren sluiten (de bekende magneetsluitingen), en dat er 
natuurlijk ook in het gebouw alarm gemaakt wordt. Handbrandblussers 
en slangenhaspels worden aangevuld (nieuwbouw) dan wel verplaatst 
(afhankelijk van wijzigingen in indeling van het oude gebouw).

tot het domein van de brandveiligheid hoort ook het ontwerpen van 
vluchtroutes. Dat bepaalt bijvoorbeeld aan welke kant de scharnieren 
van een deur zitten, of hij ja dan nee op slot mag zijn, of er een quick re-
lease voorziening op hoort te zitten, enzovoorts. Zo lopen de vluchtrou-
tes in de nieuwbouw allemaal naar de voorgevel van Marcanto. Er zit dus 
wel een deur aan de achterzijde van het nieuwbouwgedeelte, maar die 
maakt geen deel uit van een vluchtroute. alle vluchtroutes zijn/worden 
overigens gemarkeerd, zoals gebruikelijk. 

De wijziging van de trappen zoals die in fase drie is voorzien, is in fei-
te ook al een brandveiligheidsmaatregel. De bestaande situatie (beide 
trappen bij elkaar in één trappenhuis) voldeed aan het Bouwbesluit zoals 
dat van kracht was bij de bouw van Marcanto. strikt genomen hoeft het 
oude gedeelte van het gebouw niet aan de huidige eisen te voldoen. De 
wijzigingen in de plaatsing van de trappen brengen de toegang tot de 
eerste verdieping echter weer in lijn met de huidige eisen.

Daarmee is Marcanto, inclusief de aanbouw, op zichzelf een veilig ge-
bouw. Veiligheid is echter ook iets wat je voortdurendmoet doen, anders 
is het zo weg. Zo horen vluchtroutes vrij te blijven van obstakels (geen 
tafels ervoor!), zijn de slangenhaspels geen kapstokken, dienen vlucht-
plannen bekend en geoefend te zijn en nog veel meer dingen. Met een 
beetje opletten en zorgvuldigheid maakt u dat Marcanto ook in het ge-
bruik veilig blijft.Onze voorzitter in zijn element en met aandacht voor veiligheid.
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Foto-IMPrEssIE

Overleg over de uitvoering van de elektrische installatie. Goed pallethout wordt geschikt gemaakt voor hergebruik.

Dit is een klus die 13 maal moet worden uitgevoerd. Aanleg (mantel)buizen naar de aanbouw.

Verende platendragers.

Plafondplaten op maat maken.

Geluiddempers op en zagen maar; met veel precisie.Dit werk moet je alleen doen; meer ruimte is er niet.

Diederik plaatst de laatste platen 
voor bevestiging CV-leidingen.
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Foto-IMPrEssIE

Zo, even pauze.Het verend ophangen van plafondplaten onder de over-
stek vraagt veel zorg.

Leo Postma in zijn element bij 
leegruimen van de overstek.

Gebroederlijke nauwe samenwerking.

Precisiewerk.

Het is kennelijk leuk in de kruipruimte. De oude plafondplaten van de overstek worden schoon gemaakt voor hergebruik.

O
tto gaat onderaards
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Huidige planopzet indeling aanbouw

Foto-IMPrEssIE

12 meter top uit de boom achter Marcanto, na de juli storm.

Spouwmuren worden gevuld met 
geluiddempende glaswol vlokken.

Zaagsneden in de spouwmuur 
waar deuren moeten komen.

Ingehuurde specialisten


