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Zwaar onder de
indruk...

‘Marcanto Plus’ informeert u
Dit is de zesde 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.

Als je een tijdje niet in de
nieuwbouw hebt gekeken valt het des te meer
op: door een heel klein
clubje mensen is een verschrikkelijke hoeveelheid
werk verzet!
In de grote zaal staat de trap naar
de 1e verdieping los van de verdieping zelf. Er is een tijdelijke overloop
getimmerd. Onder die overloop is immers de deur naar de gang in de aanbouw geplaatst, van waaruit de bergingen
kunnen worden bereikt! Op de plaats van de
oude vluchtdeur moet je goed kijken om te
zien waar dat ding ook al weer zat: het geheel
is netjes dichtgemetseld.
De wanden in de aanbouw zijn intussen
geplaatst, net als de deuren die toegang geven
tot alle ruimten. Ook het eerste tegelwerk in
de toiletten zit er al in. 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. Ook op het
gebied van de afwerking van de overhang van
het oude gebouw in de aanbouw zijn grote
stappen gezet. De ruimten zien er strak uit!
Ook hele stukken van de elektra zitten er al

Stofafvang bij breekwerk oude deur
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in. Veel lampen zijn intussen met schakelaars te bedienen. Wat
nog wel moet gebeuren, is het aanbrengen
van beveiliging, een intercomsysteem naar de
voordeur voor de muziek/lesruimte, en de
alarmering.
Tijdens de uitwerking van dit bulletin
wordt nog gewerkt aan onder meer het verder
geluiddicht maken van de wand tussen de zaal
en de muziekruimte, de lambrisering (actie
gepland door Windkracht 10), elektriciteits-

Plafond- afwerkimg bij
achterdeur

en verwarmingsleidingen, de start met het
verfwerk, en diverse kleinere zaken.
Ondertussen wordt steeds meer materiaal
verbruikt zodat ook op die manier de nieuwbouw ruimer en ruimer wordt!

Sloopwerk voor een nieuwe opening naar de aanbouw
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Valt het tegen?
Het zal iedereen duidelijk zijn dat de
voortgang niet zo groot is als gehoopt.
Daarvoor zijn er een aantal redenen.
Om te beginnen komt het werk neer op de schouders van een heel klein
clubje mensen. Allemaal even enthousiast en bekwaam, maar ja, je kunt
een uur werk maar één keer uitgeven…. Als je bijvoorbeeld voor twintig
man werk hebt en je hebt er vier moet je niet raar staan te kijken dat dingen vijf keer zo lang duren.
schijnen van dit bulletin. Verder bleek de geluidsintrede vanaf het Prins Clausplein sterker
te zijn dan aangenomen. Dit is met minimale
aanpassingen in de plannen netjes opgevangen, maar het betekende allemaal wel extra
werk, zowel om een goede oplossing uit te zoeken als om de aanpassingen in de uitvoering
mee te nemen.

Extra warmteisolatie voor de CV-leidingen buitenwand

is (soms) nog besluitvorming nodig. Een belangrijk besluit in deze is de keuze dat de
nieuwbouw een balansventilatie systeem
krijgt (geforceerde aan- en afvoer). Nu dit
duidelijk is, kan worden begonnen met de
aanleg van leidingen, een belangrijke

Op enkele onderwerpen was en
Tussendoor voortdurend bezig met de voorbereiding van volgende stappen in de bouw

Verder zijn er een aantal zaken waar een
stuk ervaringsopbouw invloed uitoefent op
het vervolg. Zo blijkt de nu resterende geluidsoverdracht tussen grote zaal en aanbouw
sterker dan gehoopt. Het effect van geluidsisolerende maatregelen, vooral in een bestaande
situatie, is vooraf nooit precies te voorspellen. Daarom was al rekening gehouden met de
noodzaak nog een extra geluidsbarrière aan
te moeten brengen. Er is een begin gemaakt
met aanvullende maatregelen, vooral aan de
binnenzijde van het muzieklokaal, om de geluidsisolatie te verbeteren. Helaas betekenen
aanvullende maatregelen wel extra werk. De
voorbereidingen hiervoor staan echter al weer
in de steigers, de materialen zijn er ook al en
wellicht is er voldoende resultaat bij het ver-

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.
De volledige afronding van Fase 3 (herinrichting oude gebouw) wordt nu voorzien eind 2017
plaats te vinden. Natuurlijk zal het oude gebouw
ver daarvoor weer volledig bruikbaar zijn!

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 pro-

ject verloopt nog steeds binnen deze financiële
kaders. 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!

Leuk werk om al die platen strak vast te zetten
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voorwaarde voor het sluiten van de plafonds.
Voor elk besluit dat je neemt, is echter flink
wat voorwerk noodzakelijk. Het ontwikkelen van alternatieven, in kaart brengen waarop je die alternatieven wilt beoordelen, het
verzamelen van de feitelijke informatie voor
die beoordeling, het geheel in een hanteerbaar stuk brengen opdat het bestuur kan besluiten: voor alles is tijd en capaciteit nodig.
Het is ook goed dat dat zorgvuldig gebeurt.
Niemand wordt blij van het achteraf moeten
aanpassen omdat er overhaast of op halve informatie verkeerd is gekozen waardoor naderhand werk opnieuw moet worden gedaan. De
kosten voor de verkeerde oplossing zijn dan
al gemaakt, en de uren van vrijwilligers verbrand….
Er wordt al gewerkt aan indelingstekeningen van de bergingen, en we weten al dat er
marmoleum in de aanbouw gaat als vloerbedekking. U weet, nog even en we hebben het
over de kleur ervan en over de bijpassende
gordijnen!
Ook moet het ventilatiesysteem worden
aangebracht, waarna plafonds in de muziekruimte, de gang en de toiletten kunnen worden aangebracht.
Zoals de plannen er nu uitzien, vindt in
juni de afwerking en inrichting van de bergingen plaats. De oude bergingen in de zaal worden gesloopt in juli en augustus. In augustus
verwachten we dat zaal en aanbouw gebruiksgereed zijn.
Tenslotte zijn er voor juni-juli nog werkzaamheden gepland voor de bestrating aan de
voorzijde van het gebouw en de afwerking van
de fietsenstalling.
Zoals u ziet zijn er genoeg uitdagingen,
waarbij we best nog wat hulp kunnen gebruiken! En dus zoekt het bouwprojectteam VVM
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)!

Opgeruimd staat netjes!
Een van de redenen om überhaupt aan de nieuwbouw te beginnen, was de behoefte aan meer
bergruimte. In de nieuwbouw zijn
dan ook niet minder dan drie nieuwe
bergingen opgenomen. Deels vervangen ze straks de bergingen in de
grote zaal, deels bieden ze ook nieuVoorzetwand voor de buitengevel Berging 2
we mogelijkheden voor onze orkesten en voor partijen die bij ons huren.
Parallel daaraan zullen we ook moeten kijken naar de organisatie van alle opslag!
In 2014 is een enquête gehouden over de behoefte aan bergruimte die bij de orkesten
en de huurders leefde. Deze enquête is één van de uitgangspunten bij het ontwerpen van de
bergruimte. Natuurlijk zijn er ook andere zaken van belang. De omringende ruimten zijn bijvoorbeeld bepalend voor de omvang van de bergingen. Daarnaast vindt er een herindeling
van de 1e verdieping plaats, en moet er nog een besluit worden genomen of het nieuwe podium volledig verwijderbaar moet zijn of deels kan blijven staan.
Alles bij elkaar leidt dit bij het ontwerp van de bergingen tot de volgende samengevatte
uitgangspunten:
• De ruimte in de bergingen wordt maximaal benut van vloer tot plafond. Dat betekent dat
ook wordt voorzien in veilige klimmiddelen.
• De bergingen worden ingericht met stellingen, aan twee kanten van een middenpad.
• De stellingplanken hangen aan een constructie, die de vloer onder de stelling vrij laat voor
rijdende instrumenten en verzamelkarren, en voor een beperkt aantal zware kasten voor
bladmuziek. De vakken in de stellingen zijn flexibel van hoogten en kunnen worden voorzien
van afsluitende deuren.
• Zo veel mogelijk wordt materiaal op de planken van de stellingen opgeborgen. Materialen
die weinig worden gebruikt worden hoog in de stellingen opgeborgen.
• De middenpaden worden altijd vrij gehouden van opslag.
• Ruimte wordt uitgegeven per strekkende meter, zowel op grond als in de stellingen. De standaarddiepte is 70-80 cm, op sommige plekken 50 cm en waar dat kan 100 cm. Ondiepe kasten voor bijvoorbeeld administratie of muziekmappen worden primair buiten de bergingen
geplaatst.
• Materialen die niet (meer) of heel weinig gebruikt worden, worden niet in de bergingen opgeslagen maar buiten Marcanto. Weggooien of verkopen is dan ook iets om eens over na te
denken!
• De totale verwachte bergingsbehoefte op grond van bestaand en toekomstig gebruik wordt
geraamd op 100m, gemiddeld 80 cm diep en 1m hoog. Uiteraard betekent dat niet dat andere hoogten niet mogelijk zijn.
Inmiddels zijn er ook de eerste schetsen van de indeling van de bergingen gemaakt. In de
komende weken hoopt het bouwprojectteam met de diverse afdelingen en huurders in gesprek te gaan over de indeling, om de tekeningen daarna definitief te kunnen maken. Dat is
best belangrijk, het gebouw moet immers voor iedereen goed bruikbaar zijn!

Ook de afwatering moest nog wat beter, voordat
het timmerwerk binnen afgerond kon worden
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En opnieuw: vind u het leuk om eens te laten zien wat u kunt als meubelmaker: neem contact op met Rein of Martien!
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Foto-impressie

Berging 3 krijgt ook een gladde
voorzetwand

Extra geluidsisolatie tussen buiten- en afwerkwand.

Het ziet er ingewikkeld uit boven de gang, en dat is het ook

Ook de leidingen in het plafond goed afwerken, je kunt er nooit meer bij

En dan de laatste beplating tegen het plafond

Otto in zijn
element

De harde zwarte tegels laten zich
niet eenvoudig doorsnijden

En dan precies op de
plaats vastlijmen

De constructie
moet goed zitten
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Tijdelijk kunstwerk na het voegen

Een lijmlaag aanbrengen

Extra warmteisolatie voor de CV-leidingen
buitenwand
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Foto-impressie

Draagbalkjes vrij onder het plafond in de gang

Inblazen van de steenwol

Na het plafond ook de platen aan de geluidsisolerende voorzetwand

Ook geluidsisolatie en afwerking bij ramen in de zaal
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Bij de trap eerst nog even een nooddeur

De geluiddichte afwerking boven de nieuwe zaaldeuren
is nog een verhaal apart
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Verstelbaar scharnier is
t.b.v. optimale afsluiting
en geluiddichtheid

Plaatsen van de
loodzware deuren is
groepswerk

M AR C A N T O + nr . 6 - m ei 2 0 1 6

Latten monteren waarop de elektra vastgezet wordt

Verzamelplein van alle elektra

pa gina 5

Foto-impressie

Met een paar nieuwe poten wordt
de trap zelfstandig

De tijdelijke trapconstructie krijgt een schutkleur van de secretaris...

Het fijne schaafwerk om de platen precies in de stalen kolommen te laten passen

Sloopwerk voor de
nieuwe deur onder de trap

...ook de hoekjes

De finishing touch

Plaats voor een nieuwe bar?

150 meter koplatten voor de
deurkozijnen

nd in

De voormalige doorgang
is nu dicht
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Ook een nieuwe opening in
de straightlife' berging

Straks de dubbele deur naar
zaal en podium

Tijdelijke afsluiting
bij podium
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Foto-impressie

Nieuw metselwerk waar de deur
ooit was

Alle voegen uitkrabben

Voorbereiding van de zachte onderlaag voor de zwevende geluiddempende betonvloer op de omloop

Beton storten op de omloop

Buiten moest ook nog een
pleintje afgewerkt worden
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Het laatste metselwerk bij de
voormalige deur

Plastic folie en dunne beloopbare platen voordat beton gestort kan
worden

De uitgeharde beton
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Timmerwerk op hoog niveau
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Schoonmaak en isolatie tegen de wand

Eerste gips isolatielaag tegen het dakbeschot
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