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minder
is meer

Maar weinig dingen in onze wereld zijn onveranderlijk. VVM heeft daar
ook mee te maken. Toen de eerste gedachtevorming over VVM zo’n drie
- vier jaar geleden plaatsvond, bestond er belangstelling voor kleine muziekruimten voor les en samenspel in kleine groepen. Naast een oplossing voor de tekorten aan berging in het oorspronkelijke gebouw bood
de aanbouw ook de mogelijkheid om op die behoefte in te spelen, zowel
voor eigen leden als nieuwe belangstellenden van buiten. Vandaar dat in
de plannen, zoals die tot nu toe zijn gepubliceerd, sprake is van twee lesruimten die in de nieuwbouw worden gerealiseerd.
Voor de financiering van het project helpen de extra inkomsten uit verhuur natuurlijk mee: de vereniging leent geld en die lening
moet worden afgelost. Het bestuur is dan ook
met docenten en andere partijen in gesprek
gegaan over de mogelijkheden in de toekomst
ruimten te gebruiken of te huren in onze
nieuwbouw. Bij deze gesprekken is recentelijk gebleken dat de wereld is veranderd. De
destijds kansrijke kleinere zalen zijn in deze
tijd niet echt gewild meer tengevolge van verschuivingen die in de muziekwereld zijn opgetreden. Het heeft dus niet zoveel zin om nog
meer van dergelijke zalen te bouwen, naast
de exemplaren waar Marcanto nu al over beschikt. ( De bestuurskamer wordt trouwens

Wethouder Frank Rozenberg op bezoek

ook wat groter en geschikt voor zulke groepen.) Aangezien we nog niet aan het bouwen
waren, is de afgelopen weken met het bestuur
van gedachten gewisseld over het vervolg van
VVM. Het bestuur kiest ervoor de gedachte

De zwevende afdekvloer wordt vloeibaar aangebracht
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‘Marcanto Plus’ informeert u
Dit is de derde 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.

aan twee kleinere ruimten te verlaten en in te
zetten op één grotere ruimte. Een dergelijke
zaal biedt meer variatie en flexibiliteit in ons
gebouw en is ook bruikbaar voor ensembles
als oefenruimte. Daar zijn natuurlijk wat beperkingen aan: de nieuwbouw heeft nu eenmaal buitenmaten die grenzen geven aan de
mogelijkheden. Maar er kan zeker meer dan
in de kleine ruimten zoals die in de oorspronkelijke plannen zaten.
Aangezien VVM gebruik maakt van een
bouwsysteem dat ons in staat stelt ons aan
nieuwe behoeften aan te passen, had een dergelijke wijziging later ook nog wel gekund (en
ook in de toekomst kan er nog steeds worden
gewijzigd), maar dat zou dan tot overlast en
extra werk geleid hebben. Om die reden is er
voor gekozen eerst de gevolgen van de visiewijziging in plannen om te zetten. Daarmee
wordt zeker gesteld dat het project qua techniek gecontroleerd blijft verlopen, ook al ontstaat er enige vertraging in tijd.
Het spannende resultaat ziet u in de tekeningen die bij deze uitgave van Marcanto+

Uitdaging: eerst de oude buitenmuur voldoende geluiddicht maken
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minder is Meer (vervolg van pagina 1)
zijn gevoegd. Een lokaal minder, maar naar wij
inschatten met meer gebruiksmogelijkheden.
Wat zijn nu de grootste veranderingen? Allereerst is de kleine lesuimte tussen berging 2
en 3 verdwenen, de berging 2 is naar de voordeur toe verplaatst waardoor de resterende
lesruimte groter kon worden. De gang uit de
eerdere plannen is korter en breder geworden.
Dat geeft een plezieriger entree en meer ruimte voor manoeuvreren met spullen. Verder
verschuift de deur in de grote zaal naar een

Het project op hoofdlijnen
Het project VVM wordt uitgevoerd om
de gebruiksmogelijkheden van het gebouw
te verbeteren, 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 oefenruimtes en meer bergruimte opleveren, en
verder een aantal verbeteringen aan vooral
de grote zaal aanbrengen.
Het project omvat een uitbouw van Marcanto (fase 1 en 2) en een aantal maatregelen binnen het bestaande gebouw (fase 3).
In de Algemene Ledenvergaderingen van
mei en oktober 2014 is de uitbouw van Marcanto door de leden goedgekeurd. Ook is
in die vergaderingen in principe akkoord gegaan met de grote verbeteringen in het bestaande gebouw, om de voorbereidingen ervan mogelijk te maken. In mei 2015 heeft de
ALV ingestemd met de uitvoering van fase 3.
Intussen is fase 1 (ruwbouw) van de uitbouw
van Marcanto afgerond. Daarna zouden we

plaats vlak bij de schuifwand. Daarmee komt
die deur recht tegenover de deur van berging
twee te liggen. En dat geeft de mogelijkheid
om straks elk orkest een soort trolley te geven
waar de benodigde materialen opliggen. Bij
aanvang van de repetitie haal je je trolley uit
berging 2, recht oversteken, en de benodigde

Toelichting op de bouwplannen door het bestuur in de algemene ledenvergadering

in het 2e en 3e kwartaal van 2015 fase 2 (inrichting uitbouw) uitvoeren. Fase 3 (herinrichting
oude gebouw), waartoe de ALV inmiddels heeft
besloten, was gepland tot eind 2016.
Het zal u niet zijn ontgaan dat fase 2 nog niet
uit de startblokken is gekomen. Zie daarvoor de
beide artikelen in dit nummer van Marcanto+. De
uitvoering van fase 3 is nu gepland vanaf eind juli
2015. Het is de bedoeling dat we eind 2015 van
de aanbouw gebruik kunnen maken, eventueel
in een aantal stappen. Voor fase 3 loopt de planning nog steeds tot eind 2016, maar afzonderlijke werkzaamheden zullen iets later in de tijd worden uitgevoerd.
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%.

materialen en muziek zijn zomaar beschikbaar. Na afloop rijd je de trolley gewoon weer
naar berging 2. (Je kunt de trolley trouwens
ook naar de voordeur rijden om daar spullen in te laden voor een optreden. Dat scheelt
sjouwen!) Zie pagina 4 voor het nieuwe voorstel op de tekening

Tegelijk met de uitvoering van VVM zijn en
worden enkele gewone beheer- en onderhoudklussen meegenomen, waar dit praktische voordelen heeft: bijvoorbeeld de vervanging van de
verwarmingsketels. Deze activiteiten maken echter geen deel uit van VVM, en worden dan ook
gefinancierd uit de reguliere begrotingsposten
voor gewoon en groot onderhoud.
Bij de opzet van het project is er van uitgegaan
dat de leden van de vereniging meehelpen 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 Nieuwenhuis. Het team is verantwoordelijk voor het
technisch ontwerp, voorbereiding en begeleiding van de uitvoering van projectactiviteiten,
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!

Stilstand, maar geen achteruitgang
In april heeft het bouwprojectteam VVM een rondgang over de afdelingen gemaakt om vrijwilligers te werven voor de uitvoering van werkzaamheden. 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 hebben aangegeven als afdeling iets te willen doen.
Er zijn vragen gesteld, ook kritische, en
daar moeten we ook wat mee. En verder is
veel tijd gaan zitten in de uitwerking van
plannen (deels is dat nog gaande) en de voorbereiding van de ALV van mei. En dwars daar
doorheen speelt, sinds medio mei, de discussie over de indeling van de nieuwbouw.
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Het gaat dus allemaal verder, vooral ook
vooruit, maar als u had verwacht dat we al
ruimschoots met de inrichting van de nieuwbouw aan het werk zouden zijn, dan valt het
allemaal wat tegen. Het bouwprojectteam
VVM is al degenen die zich hebben aangemeld niet vergeten. Binnenkort verwachten

we zover te zijn dat mensen en afdelingen die
zich gemeld hebben voor concrete activiteiten
zullen worden benaderd.
En nog steeds geldt dat we hulp kunnen
gebruiken! De Algemene Ledenvergadering
heeft het project immers goedgekeurd op basis van een flinke inzet van vrijwilligers! We
zoeken 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)!
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De grote puzzel: akoestiek
Iedereen die wel eens buiten solo heeft gespeeld, weet het: de muziek klinkt heel anders dan in een zaal of een kamer. Kaler, droger: je
krijgt immers veel minder terug dan in een gesloten ruimte. Wie wel
eens heeft kunnen spelen in een lege kerkzaal, heeft waarschijnlijk ervaren bij hele snelle passages de noten in elkaar overvloeien. Sterker: wil
het stuk tot zijn recht komen, dan moet je het langzamer spelen! En het
kan zijn dat je in diezelfde zaal keihard moet werken om goed te klinken,
wanneer ze is gevuld met publiek….
Akoestiek is een bijzonder vak. Het speelt een rol bij het optimaliseren van geluidsschermen langs snelwegen, het voorspellen van gedrag
van sonar onder water, bij het beoordelen van hinder bij vliegvelden, of
het ontwerpen van concertzalen.
Met dat laatste zijn
we bij een aandachtsgebied dat ons als muzikanten raakt en uiteraard
wordt daar dus in het kader van VVM aandacht
aan besteed.
Elke zaal heeft bij
aanvang fysieke eigenschappen. Hij heeft een
lengte, een breedte en
een hoogte. In de zaal is
Voorbeelden hoe in de praktijk overdracht
voor de wanden, vloeren
van luchtgeluid kan worden verminderd
en plafonds gebruik gedoor gebruik te maken van speciale matemaakt van harde of juist
rialen en verbindingen
zachte materialen. In de
zaal zijn allerlei hoeken
en gaten aanwezig of juist niet, en bijvoorbeeld de plaatsing van vast
meubilair, zoals onze bar, heeft ook al invloed. Als je de zaal in deze
vorm zou gebruiken is er sprake van een zekere nagalm. Dat hoeft
niet een hele fijne te zijn om muziek in te maken. De ideale nagalmtijd voor muziek zit zo tussen 0,8 en 1,2 seconden. Minder
galm, en de zaal wordt droog: de open lucht is de meest
extreme vorm van droger ruimte (behalve in de bergen of
tussen flats natuurlijk). Als de zaal minder goed is qua
nagalm, kun je deze beïnvloeden door wanden te bekleden. Zo zijn alle zalen in Marcanto van nature te
hard waardoor er te lange nagalm tijden zijn: geluiden blijven lang in de ruimte hangen. Daarom zijn ze voorzien van dempend materiaal
om de galm in de buurt van dat optimum
te brengen. Als vuistregel geldt dat bij
gelijkblijvende nagalmtijd het benodigde oppervlakte aan dempend materiaal recht evenredig is met het volume van
de ruimte (het aantal m3) .
Een tweede belangrijke factor in deze afwegingen is het
volume van de ruimte (m3) in relatie tot de hoeveelheid geproduceerd geluid. Dat heeft te maken met het feit dat verschillende ensembles nu eenmaal verschillende hoeveelheden geluid produceren. Het
aantal muzikanten speelt daarbij een rol, maar ook het soort muziek. Een
big band in fortissimo produceert meer geluid dan een strijkorkest van
vergelijkbare omvang. En dat betekent dat niet ieder orkest in iedere
ruimte kan spelen. Als de ruimte te klein is voor het orkest en de soort
muziek die het maakt, kan het geluid niet goed worden opgenomen en

M AR C A N T O + nr . 3 - j u li 2 0 1 5

Schematische weergave akoestiek van diverse reflecties

zal al gauw hinder worden ervaren. In extreme gevallen kan het zelfs gevaarlijk worden: er ontstaat een kans op gehoorschade. In zo’n geval kan
nog met dempend materiaal worden gewerkt. Een deel van het geproduceerde geluid wordt daarmee als het ware weggevangen waardoor
het ervaren geluidsniveau afneemt. Helaas leidt dempend materiaal ook
weer tot een drogere ruimte. Een te droge ruimte speelt ook niet prettig, dus de mogelijkheden zijn begrensd.
Tenslotte kan blijken dat een ruimte anders met hoge tonen omgaat
dan met lage tonen en dat daardoor het voortgebrachte geluid vertekent (zoals iedere voetganger wel kan beamen na het passeren van
weer zo’n bastonen producerende auto).
Geluid als vakgebied is trouwens ook heel belangrijk waar het gaat
om geluidshinder in aangrenzende ruimten. Vanzelfsprekend krijgt het
minimaliseren van geluidsoverdracht tussen de grote zaal en lesruimte
1 alle aandacht. Desnoods gooien we er een extra kastenwand tegenaan….
Waarom dit verhaal? De afgelopen weken is met name Rein Eikelboom flink op pad geweest geluidsmetingen te doen. Niet alleen in
onze ruimtes, maar ook in zalen op allerlei locaties in de regio. De verzamelde gegevens worden gebruikt om zo
goed mogelijk te bepalen wat voor karakteristieken we de nieuwe lesruimte mee kunnen geven opdat we als muzikanten er maximaal plezier aan kunnen beleven. Natuurlijk
gebruiken we de verkregen inzichten ook voor
zover we verbeteringen in het oude gebouw
doorvoeren. Maar ondanks al het studeren zal
er best nog wel een beetje geëxperimenteerd
moeten worden!
Geluidsmeter om geluidssterkte (dB(A)), geluidsfrequenties (Hz) en nagalmtijd (seconde) te bepalen.

Een aantal voorbeelden van akoestische geluiddempende tegels
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Eerste planopzet indeling Aanbouw

Huidige planopzet indeling aanbouw
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