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Van tekening naar werkelijkheid

Werk in uitvoering!
Misschien is het u niet zo opgevallen, misschien ook wel, maar er gebeurt
momenteel heel veel in de aanbouw!

‘Marcanto Plus’ informeert u
Dit is de vijfde 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 eerste van de wandjes bij de toiletten

Het meest in het ook springend: allerlei ruimten die eerst alleen bestonden als onregelmatig gevormde vlakken op een tekening
beginnen nu heel concreet te worden. De binnenwanden staan en dus zijn toiletten, bergingen en lesruimte duidelijk zichtbaar. Er is
verder een begin gemaakt met de buitenwanden en de afwerking van de wand van de grote zaal.
Het aanbrengen van het lijstwerk dat dient
om de wanden op hun plaats te zetten was wel
een precisiewerkje! De lijsten op het plafond
moeten immers precies boven de lijsten op de
vloer zitten, anders staan de wanden schuin…
Vandaar dat veel tijd is gaan zitten in het
uitmeten van de posities van de lijsten. Maar
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nu dat één keer is gedaan gaat het snel: de
wanddelen (dik spaanplaat met een gipsplaat
deklaag aan weerskanten) maken met het lijstwerk en met elkaar een soort messing-groef
verbinding. Je schuift ze relatief makkelijk
aan elkaar: zachtjes aantikken en een strakke
wand is geboren. In de wanden zijn al sleuven opengelaten voor eventueel leidingwerk.
Daar lopen waar nodig elektrische of waterleidingen doorheen. De wanden van de hal in de
aanbouw en van de lesruimte zijn dubbel uitgevoerd voor geluiddemping, en om die reden
ook gevuld met steenwol.
Er waren wat problemen met de waterdichtheid van de ramen in de nieuwbouw, en
om te controleren dat die nu echt zijn opgelost
is nog even gewacht met het plaatsen van de

binnenwanden bij de buitenmuur van de aanbouw. Je kunt er straks maar heel slecht bij….
In de zijgevel van het bestaande pand zijn
aan de aanbouwkant al grote gaten gemaakt,
hierin komen nieuwe deurkozijnen naar de
grote zaal en een doorgang in de hal van bestaand naar nieuwbouw en een doorgang voor
een nieuwe trap naar de verdieping. Binnenkort verwachten we ook in het oorspronkelijke
gebouw te beginnen: de doorgangen moeten
uiteraard ook hier worden aangebracht, en de
bestaande trappen zullen (uiteraard één voor
één) vervangen/verplaatst moeten worden.
Het leidingwerk voor CV, water en riool is
ondertussen ook al goeddeels aangebracht,
en de hoofdstructuur van de elektrische
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Waar en wanneer
zijn de vrijwilligers?

Gezamenlijk wanden van toiletten en bergingen plaatsen

installatie zit er ook al in.
In één van de toiletten staat intussen bijna
1000 kg aan geluiddempende deuren te wachten om geplaatst te worden. De meeste deurkozijnen zijn al geplaatst.
En het mooie is: naarmate steeds meer materiaal verwerkt raakt, wordt de vloer in de
aanbouw vanzelf leger.
Niet alles wat gedaan wordt is trouwens
even zichtbaar. Zo zijn er in de onderzijde van
het dak overstek op tal van plaatsen gaten geboord waardoor steenwolvlokken zijn ingespoten. Al die gaten moeten natuurlijk ook
weer dicht. Ruim 100 handgemaakte houten
pluggen later is die klus geklaard. We zullen er
nooit meer wat van zien, maar het is van groot
belang voor de akoestische isolatie tussen het
oude gebouw en de aanbouw!
Al met al zijn er veel meters gemaakt in
deze periode, en we komen in het stadium dat
gebruikers van ons gebouw dingen gaan zien
in de vertrouwde ruimten. Uiteraard proberen
we zo veel mogelijk stof en overlast te voorkomen!

Door een klein clubje mensen wordt momenteel hard gewerkt aan opbouw van wanden en installaties in de aanbouw. Nu doet zich het probleem voor dat niet voor alle activiteiten vrijwilligers in de gewenste aantallen beschikbaar zijn. Soms zijn ze dat ook niet op momenten dat het
voor de voortgang het allerbeste uitkomt. We zouden bijvoorbeeld best
nog mensen kunnen gebruiken die willen helpen bij elektra en installatiewerk, en de alarminstallatie moet er ook nog in! Ondanks dat schieten we
momenteel best goed op. Op 8 november is er door een team uit de bigbands gewerkt aan bestrating, op 13 december hoopt Windkracht 10 de lambrisering aan te brengen langs de wanden in de nieuwbouw.
Het is nog steeds de bedoeling dat we eind 2015 van de aanbouw gebruik kunnen maken, eventueel in een aantal stappen. Maar daarvoor moet er nog 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. We zeiden het al eerder: om dat allemaal te realiseren heeft
het bouwprojectteam VVM nog steeds uw hulp nodig!
Het bouwprojectteam VVM zoekt nog steeds 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)!

Het project op hoofdlijnen
Het project VVM wordt uitgevoerd om de
gebruiksmogelijkheden 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 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. In mei 2015 heeft de
ALV ingestemd met de uitvoering van fase 3.
Intussen is fase 1 (ruwbouw) van de uitbouw
van Marcanto afgerond. Momenteel is fase 2
volop in uitvoering. 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.
Regelmatig even opruimen. ondertussen
doorgaan met de geluidisolatie in het plafond
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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!
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Er zit
een
luchtje
aan!

U kent het ongetwijfeld: de onmiskenbare vergaderlucht in een ruimte waar net een groep mensen is
geweest. Die lucht hangt nauw samen met het feit
dat mensen in zo’n ruimte in- en uitademen. Bij het
in- en uitademen wordt zuurstof aan de lucht onttrokken en kooldioxide afgegeven. Verder worden
er sporen van lichaamsgeuren (vergelijk een vergaderzaal met een gymnastieklokaal!), de geur van
deodorant en parfum enzovoort afgegeven aan de
ruimte, en zo creëren we steeds weer die hele specifieke geur.
Eigenlijk wil je dat niet: behalve dat het niet fris ruikt, betekent die
geur ook dat de lucht in de ruimte minder zuurstof en meer kooldioxide bevat dan de buitenlucht: je neus merkt dat! En als dat heel extreem
wordt, verblijf je er niet prettig meer. Beetje slaperig, hoofdpijn in extreme gevallen….. Misschien nog eens een smoes voor na een avond laat
stappen!
Zonder dollen: ventilatie is dus een belangrijk onderwerp als je aan
het bouwen bent. Het Bouwbesluit (een technische regeling van de Woningwet) stelt minimumeisen aan de ventilatie, maar over het algemeen
wordt bij het bouwen enige marge tot deze eisen gehouden. Het Bouwbesluit is vrij strikt in zijn regels. De ventilatie moet zijn afgestemd op het
maximaal voorziene gebruik. Als het ventilatiesysteem eenmaal is gedimensioneerd, is gebruik dat dit maximum overstijgt niet meer toegestaan. Een paar getallen: in een normale verblijfsruimte moet 4 liter lucht
per seconde per persoon ververst kunnen worden, in een WC zelfs 7 liter. Kijkend naar de lesruimte: 4 liter per persoon per seconde is ongeveer 15 m3/uur. Wil je in een ruimte met maximaal 30 personen kunnen
verblijven (een orkest…) dan heb je een verversingscapaciteit nodig van
minimaal zo’n 450 m3/uur.

M AR C A N T O + nr . 5 - o kto b er 2 0 1 5

In moderne bouw zijn de mogelijkheden om even wat ramen open te
zetten beperkt. Dat heeft te maken met de behoefte aan energiebesparing: op het moment dat je ramen openzet, gaat behalve de oude gebruikte lucht ook een grote hoeveelheid warmte de ruimte uit, en dus
moet de kachel weer aan. Om deze reden heeft de aanbouw dan ook
geen ramen die open kunnen.
Het moet dus anders. Gebruikelijke oplossingen zijn systemen met
een mechanische aanvoer of met mechanische afvoer of met beide. Elke
oplossing heeft voordelen en nadelen: prijs, technische complexiteit, regelbaarheid, tocht, enzovoort. Momenteel is het projectteam in discussie met het bestuur over zowel het voorziene gebruik van de ruimte (op
welke aantallen mensen moet de ventilatie worden ontworpen) als over
de technische uitvoering van de ventilatie (wat voor systeem willen we
en wat willen we er aan uitgeven). Een voorbeeld: de lesruimte is straks
groot genoeg voor een vergadering met 90 mensen. Maar als dat moet
kunnen, moeten we wel maximaal zo’n 1350 m3 lucht per uur kunnen
verversen, met alle technische gevolgen van dien. Naar het zich laat aanzien zullen we voor de nieuwbouw uitgaan van een capaciteit van 600
m3 lucht per uur, goed voor een gebruik door 40 personen.
Er zit nog een ander aspect aan ventilatie: een mechanisch ventilatiesysteem maakt geluid. Dat komt van de centrale ventilatie-eenheid (CVE)
zelf, maar ook van de lucht die door leidingen en aanzuig of uitblaasmondjes stroomt. En zoals uw auto rond 5000 toeren per minuut veel
meer geluid produceert dan met een fraaie 1000/1500 toeren per minuut, zal een enigszins overgedimensioneerd ventilatiesysteem ook minder geluid maken. Dus een grote CVE en wijdere leidingen zijn gunstig
qua geluid, maar er hangt ook een prijskaartje aan… Het bouwprojectteam is in samenspraak met het bestuur op zoek naar de beste oplossing. Uiteindelijk willen we als vereniging heel lang met plezier gebruik
maken van de aanbouw!
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Foto-impressie

En stellaten op de vloer

Meten, waterpassen en nog
meer checks voor je
begint met timmeren...

...en dan het kozijn erin

De installateur brengt de leidingen
aan die voor warmte in de aanbouw
moeten gaan zorgen

Nog wat details doornemen en inpassen

In de grote zaal wordt de
steenwol van
bovenaf ingeblazen

Alle gaten voor het inblazen van
steenwol moeten weer dicht

Platen gereedmaken voor het
plafond
Wandplaten zagen, met de wind in de rug

Ook de overstek aan de voorzijde
Bij het achterpad is ook buitenwordt volgeblazen met steenwolvlokken verlichting geplaatst
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De kruipluiken moeten ook zorgvuldig worden afgewerkt

De penningmeester bezig om zijn
investeringen te verankeren
pa gina 4

Foto-impressie

Buigen in volle overgave

Dat elektriciteitsnetwerk groeit mooi door

Dat wordt straks een mooie doorgang

Wandjes slopen, Heerlijke klus

Niet alles gaat machinaal

Overleg blijft nodig

Eerst een scherp zaagblad in zo'n zaagmachine

Extra maatregelen om de waterdichtheid van het dak te garanderen
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De waterleiding wordt aangesloten op het bestaande systeem

1000 kg geluiddempende deuren
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Foto-impressie

De ruimte voorbereiden voor de 2,30 m hoge kozijnen

Nog even en dan is deze doorgang ook achter een wand verdwenen

Zo we kunnen nu ook met het achterpad beginnen

De laatste voorbereidingen voor
de straatploeg
Iedereen kan
assisteren

Hoe krjg je die banden goed gesteld

Bigband Straightlife in een eendrachtig buitenoptreden
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Zandbed aantrillen voor een stabiele ondergrond

Zwaar werk maar met een mooi resultaat
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