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Opening van
de aanbouw!
Einde van fase 2
in zicht

‘Marcanto Plus’ informeert u
Dit is de zevende 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.

Op 8 januari is het zo ver: we nemen
de aanbouw officieel in gebruik! De
nieuwjaarsreceptie van 2017 krijgt daarmee een speciaal karakter. Als altijd is er
muziek, maar met de opening van de aanbouw
door wethouder Rozenberg kunnen we vaststellen dat we een mijlpaal gehaald hebben.
Om het geheel helemaal speciaal te maken wordt ook nog eens de nieuwe website
van de vereniging gepresenteerd! Dat valt
natuurlijk een beetje buiten het bestek van
deze Marcanto+, dus we laten het bij de constatering….
Op het moment van schrijven wordt er
nog hard gewerkt in het gebouw. De laatste
delen van de beveiligings- en brandmeldinstallatie worden afgewerkt, de beoogde versie van de ventilatie-unit is nu beschikbaar
en daarmee kunnen ook de ventilatiekanalen worden afgewerkt, en als altijd zijn er
die laatste dingetjes om de geluidsisolatie
en vooral de akoestiek nog iets te verbeteren: een deel daarvan kan ook alleen maar
gebeuren op grond van gebruikservaring.

Maar, los van deze
kleine dingen, de bergingen, de toegevoegde zaal en
de nieuwe toiletten zijn te
gebruiken!
En dat betekent
nogal wat. Lambrizeringen zijn aangebracht, er is getegeld,
er zijn stellingen in de bergingen geplaatst,
er is gespoten en geverfd, radiatoren zijn geplaatst, de vloerbedekking is aangebracht, er
is een balansventilatiesysteem geplaatst, ga zo
maar door, en dat allemaal door mensen van de
vereniging, in orkestverband of individueel....
Zoals ook op de foto’s al zichtbaar wordt,
ziet het geheel er strak uit. Hier kunnen we

Vele vrijwilligers...

als vereniging best trots op zijn!
We zijn echter niet klaar. Er is bijvoorbeeld voorzien om de toegang tot het hele
gebouw te regelen door middel van keycards,
en op dit punt zijn we nog niet zo ver. Meer
daarover in een apart artikel.Ook is er nog
de door de ALV geaccordeerde fase 3.
Die is voor een deel uitgevoerd, maar veel
moet er nog gebeuren. Elders gaan we hier
wat dieper op in.

... puzzelen dagelijks
aan die mooie maar
tijdrovende voortgang
van de uitbouw van
het Marcanto
muziekcentrum
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Fase 3 nader beschouwd
In de grote zaal van het oude gebouw is goed zichtbaar dat er ook al
flink wat werk in fase 3 is gaan zitten. Meest in het oog springend is het
verdwijnen van het oude podium, met de beide bergkasten aan weerskanten daarvan. Achterin de zaal is een nieuwe doorgang naar de aanbouw, voor het aan en afvoeren van losse podiumdelen, en natuurlijk
voor de opkomst van artiesten (uit het lokaal in de aanbouw). Bij ons
gaat natuurlijk nooit iemand af! Om het geheel beter te kunnen bekijken
is ook de verlichting boven het podium in de zaal verbeterd. Dat is ook
makkelijk om muziek te kunnen lezen.

nen dat deze decoratie weer komt te vervallen om ruimte te maken voor een definitieve
akoestisch verantwoorde oplossing
Bij het kerstconcert en het matineeconcert van 6 november (Harmonieorkest en Die
Heckeländer Musikanten) konden we geleidelijk al wat ervaring opdoen met de nieuwe
mogelijkheden en kijken wat er nog verder
gepolijst kon worden.

point bij de verhuur!) Over hoe het geheel er
definitief komt uit te zien, wordt echter nog
nagedacht. Het zou dus ook kunnen beteke-

Minder in het oog springend is een herziening van de elektrische leidingen, om een en
ander voor te bereiden voor het nieuwe

Het geheel geeft meteen een veel ruimer
beeld, maar ook een akoestisch probleem.
Hoe rechthoekiger een ruimte hoe meer resonantie er in optreedt, en met het vervallen van de oude bergkasten zijn er weer wat
rechte hoeken bijgekomen. Bovendien is de
geluiddemping door de kasten (open van boven) en de gordijnen achter op het podium
vervallen en ook dat draagt niet bij aan de
demping van de ruimte. Daarom zijn er aan
de overkant (bij de bar en het zitje) gordijnen
aangebracht. Op deze wijze vindt enige compensatie plaats. Achter in de zaal is nu nog
een mooi berglandschap aanwezig, maar het
is ook voorstelbaar dat je de decoratie aanpast aan de omstandigheden. (Een paleiszaal
bij een nieuwjaarsconcert bijvoorbeeld, of een
café achtige achtergrond bij een jazzcombo; misschien is het wel
een selling

De onbeschadigde marmoleum vloerbedekking onder het podium was een meevaller

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. 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 aanbouw aan 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 vrijwel afgerond, zozeer dat we de aanbouw officieel in gebruik kunnen nemen.
Bepaalde delen van fase 3 (herinrichting oude gebouw)zijn uitgevoerd,
maar er moet nog veel gebeuren! . Daarmee is er opnieuw sprake van
enige vertraging.
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 onderhoudklussen meegenomen, waar dit praktische voor-
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delen heeft. Deze activiteiten maken echter geen deel uit van VVM, en
worden 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 dat gebruik
door de leden, maar ook de verhuur van delen van de aanbouw pas later start.
Medio 2016 heeft Lucy van Kasteren zich teruggetrokken uit het
projectteam en het bestuur. Lucy heeft een waardevolle rol gespeeld
bij het voorbreiden en opstarten van het project. Ook voelen we veel
waardering voor haar werk om de koppeling gestalte te geven tussen
bestuur en project en die tussen verenigings- en projectfinanciën.
Het bouwprojectteam VVM bestaat nog uit Rein Eikelboom, Martien van den Berg, Alfred Brauckman 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.
En nog steeds geldt dat we hulp kunnen gebruiken. Rein Eikelboom
(06 51079533) en/of Martien van den Berg (06 51572775) staan u héél
graag te woord over de mogelijkheden!
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Fase 3 nader beschouwd
(Vervolg)
verlichtingsplan en voor een nieuwe geluidsinstallatie met onder meer een vaste positie
voor een meng-/regietafel.

De opslag uit de zaal tijdelijk
verplaatst naar het
nieuwe lokaal

Ook op het gebied van brandveiligheid en
inbraakbeveiliging hebben de nodige verbeteringen plaatsgevonden, met onder
meer aansluitingen op het centrale meldsysteem en aanbrengen van de nodige melders.
Andere zaken, zoals de herindeling van de
eerste verdieping in het oude gebouw en het
verplaatsen van de trap uit de grote zaal moeten nog wel gestalte krijgen.
Uiteraard leiden voorbereidingen voor een
goede besturing van geluid en licht op het podium niet tot een eindresultaat: er moeten
nog wel daadwerkelijk installaties worden geplaatst.
In het kader van groot onderhoud is nog
de vervanging van de installaties in de oude
bar een vermeldenswaardige (en nog uit te
voeren) activiteit: dit moet een grote besparing in energie op gaan leveren.

En hoe gaat het nu echt met het project?
Dit is een natuurlijk moment om nog eens stil te staan bij wat we wilden doen bij aanvang
van het project, en wat er uiteindelijk van geworden is, want uiteindelijk hadden we nu vrijwel
klaar willen zijn met ook fase 3, en dat zijn we niet.

Scope
Primaire doel van het project was het verbeteren van de opslagmogelijkheden ten behoeve
van orkesten en huurders, en het verbeteren van de gebruiksmogelijkheden van het gebouw.
Tijdens de voorbereiding en bij aanvang van de uitvoering in 2014 voorzagen we een aanbouw met een zekere omvang, gebaseerd op 2 kleinere leslokalen omdat daar op dat moment
vraag naar was (om ons heen sloten allerlei gemeentelijke muziekscholen en dat leidde ertoe
dat zelfstandige muziekdocenten ergens heen moesten). In 2015 werd duidelijk dat deze vraag
niet meer bestond. De inschatting van dat moment was dat er wel een markt was voor een
groter lokaal. Dit leidde tot het verplaatsen van berging 2 ten opzichte van de oorspronkelijke
plannen en het vervallen van een leslokaal, waardoor het resterende lokaal groter kon worden.
De aanbouw is op basis van deze gewijzigde scope gerealiseerd.

Tijd
De eerste planning is gepresenteerd op de ALV van mei 2014. Op dat moment dachten we
dat fase 1 in september 2014 zou starten en in maart 2015 zou zijn afgerond. Fase 2 zou lopen
van maart tot augustus 2015, en fase 3 van najaar 2015 tot december 2016, met wat laatste afwerking van de grote zaal, zoals vervanging de marmoleumvloerbedekking in 2017.
Nog meer laminaat specialisten van het Windkracht 10 team

Fase 1 is vrij aardig in de planning gebleven, dat is vermoedelijk ook mogelijk geworden
doordat daar veel uitbesteed werk in zit. Fase 2 is echter een heel ander verhaal. We zijn nu
aan het eind van 2016 en fase2 is nog niet helemaal klaar; fase 3 is wel gestart maar zeker
niet afgerond. Als oorzaken zijn hier onder meer de herindeling van aanbouw te noemen, met
als gevolg dat er een hoeveelheid werk opnieuw moest worden gedaan of zaken opnieuw of
diepgaander moesten worden uitgezocht (denk bijvoorbeeld aan de isolatie tussen het nieuwe
lokaal en de grote zaal, de akoestiek en de verwarming/ventilatie...). Verder was op de ALV van
mei en oktober 2014 ervan uitgegaan dat er flink wat vrijwilligers zouden helpen. Er zijn zeker
vrijwilligers geweest, maar het moet gezegd dat een en ander wat achter is gebleven bij de
verwachtingen. Tenslotte is allerlei uitzoekwerk weerbarstiger gebleken dan vooraf ingeschat.
Dat komt mede omdat we steeds geprobeerd hebben om dingen in één keer goed te doen,
omdat niets frustrerender is dan dat mensen in hun vrije tijd werk doen dat daarna moet worden afgebroken omdat de voorbereiding tekort geschoten is, waardoor het anders moet.

Geld

Nu de bergingen weg zijn is het extra nodig om
voorlopig dempend materiaal op te hangen
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De ALV had behalve de bedragen per fase (zie het kader: het project op hoofdlijnen) nog
als randvoorwaarden meegegeven dat we niet meer dan 1 80.000,- mochten lenen voor dit
project, en dat het bestuur moest zorgen tenminste 1 30.000,- liquide beschikbaar te hebben.
We kunnen met enige tevredenheid vaststellen dat het geheel binnen deze kaders is gebleven. Van de leenmogelijkheid is voor een deel gebruik gemaakt.
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De aanbouw als
gebruiksruimte
In Marcanto+ nr 6 is er al stilgestaan bij de bergingen, we willen dat nu
niet herhalen. Het is de bedoeling dat op korte termijn overleg met de
gebruikers gaat volgen over de te reserveren ruimte en de beoogde vaste indeling daarvan. De afdelingen en de huurders worden daarover vanzelf door het bouwprojectteam benaderd. Het is wel van belang dat iedereen scherp blijft op het vrijhouden van looppaden, anders gaat het
gebruiksgemak snel verloren!
Over de toiletten kan volstaan worden met
de melding dat we nu de beschikking hebben
over een heus invalidentoilet, de rest wijst zich
vanzelf….
Het nieuwe lokaal is interessanter om daar
nog even bij stil te staan. Om te beginnen
leent de ruimte zich goed voor sectierepetities, voor zover niet in gebruik bij eigen orkesten of huurders. Als alles goed gaat, wordt de
ruimte opgenomen in de zaalindeling zodat
snel duidelijk wordt wanneer dat mogelijk is.
Leden van de vereniging zouden bijvoorbeeld
kunnen kiezen om op een vrij moment een
extra repetitie in te plannen!
We verwachten de komende tijd nog wel
wat te ervaren en bij te regelen te hebben qua
akoestiek van de ruimte. De behoefte van een
zangensemble op dit punt is nu eenmaal an-

ders dan van een kopersectie van een big
band…. En het zou nog kunnen zijn dat we
ontdekken dat bepaalde instrumentgroepen
daar niet prettig kunnen spelen. Tegelijkertijd
kunnen we niet overal zelf bij zijn. Rein Eikelboom (06 51079533) ontvangt dan ook heel
graag terugkoppeling over uw akoestische gebruikservaringen!
Een blad als dit leent zich er eigenlijk niet
voor om regels bekend te maken aangaande
het gebruik van de ruimte. Twee dingen willen we u toch graag meegeven:
• De ventilatiecapaciteit legt een maximum op
in het aantal gebruikers, namelijk 30. Meer
kan, maar dan wel (veel) korter, omdat het
leefklimaat anders onplezierig wordt.
• In de nieuwbouw zouden we graag zien dat

Portaalconstructie voor de nieuwe bergingen

de blauwe klapstoelen worden gebruikt. De
groene stoelen (uit de grote zaal) kunnen
schade aan de vloer veroorzaken door de
smalle metalen randen ervan en mogen dus
niet worden gebruikt. Er wordt nog naar betere oplossingen gekeken. Graag uw medewerking, het is toch jammer voor alle vrijwilligers als het resultaat van hun arbeid
door nonchalance op dit punt al snel weer
beschadigd raakt!

Nieuw gebouw - Nieuwe installatie
Bij de uitbreiding van Marcanto hebben we ook gekeken naar de alarminstallaties. Inderdaad: meervoud. In het huidige gebouw zit nu een
brandmeldinstallatie die helaas niet goed meer functioneert. Daarnaast
hebben wij geen inbraakalarm die afgaat als er ongewenst bezoek is. In
het buitengebied waar we zitten is het bijna een wonder dat deze installatie niet nodig is geweest. (van onze correspondent Marc van den Berg)
Wellicht heeft u bij binnenkomst in het gebouw al gezien dat er een klein kastje op de
muur en een sensor boven de deur zijn geplaatst. Ook in de nieuwbouw zijn dergelijke
'dingen' geplaatst. Deze zijn voor het inbraak-

Programmering van de veiligheidscentrale is
een leuke, maar lastige klus
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alarm en toegangscontrole. Als dan iemand
inbreekt gaat er een sirene af met 110 [dB].
Uit persoonlijke ervaring kan ik vertellen
dat het geen pretje is om lang in de ruimte te

Voorbereiding voor het elektronisch
toegangssysteem

blijven met zoveel herrie. (voor de kritische
lezer: ik ben geen inbreker, maar heb meer
dan 100 installaties aangesloten en getest. En
dus ook de sirenes J)
Iedereen die nu een sleutel heeft van het
gebouw, krijgt straks een tag. Deze tag zorgt
ervoor dat het alarm wordt uitgeschakeld,
maar bovenal dat de deur open gaat. Een sleutel is dus straks niet meer nodig.
De term 'alarminstallatie' wordt vaak gebruikt voor een inbraakalarm. Deze alarminstallatie kan nog meer alarmen geven,
bijvoorbeeld bij brand. De huidige brandmeldinstallatie wordt dan ook vervangen door
de nieuwe installatie. De aanwezige en nieuwe
rookmelders worden aangesloten op de centrale van de alarminstallatie. Bij voldoende
rook (dus niet per definitie bij brand.....) gaat
het alarm af, ook als de alarminstallatie is uitgeschakeld.
In de komende weken wordt de installatie
verder aangesloten. Na een uitleg aan de gebruikers van de installatie kan deze in gebruik
worden genomen.
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Foto-impressie

Verplaatste trap krijgt een schilderbeurt

De elektrische leidingen worden op de omloop opnieuw aangelegd

Peter schildert de leidingkappen voor de omloop

Otto werkt de voegen van zijn
strakke tegelwerk zorgvuldig af

Eerdt nog alle naden opvullen

Afdeklatten voor kozijnen worden
op maat gezaagd

Geluidstest in het lokaal; akoestiek en overdracht naar de zaal

Deurkozijnen schilderen

Ook af en toe even ruimte maken
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De geluidonderbrekende sleuf
moet ook onder de wand worden
doorgetrokken

Laminaat plaatsen door Windkracht 10

Schilderwerk
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Foto-impressie

Muziekgebouw Marcanto met nieuwe aanbouw

Montage randen op de lambrisering

Pendels monteren voor de extra
kabelgoot boven het podium

Nog even wat poetsen en het fustenhok is nieuw ingericht

De container moet ook nog even
praktisch worden heringericht
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Het eerste grote (Matinee) optreden op het flexibele nieuwe brede podium

Het keukenblok gaat het gebruik van het lokaal faciliteren
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Foto-impressie

Met veel zorg worden de lijmsporen van de bergingen weggewerkt

De stekker uit de energievretende oude koelkasten.

Inrichting van het gehandicaptentoilet

Plamuren, schuren en schilderen
van de kozijnen

De eerste zit. Comfortabele
hoogte en stevig genoeg

Zo, weer een zware fietsbeugel
geplaatst!

Wastafels monteren

Weer een pakket om te monteren- Dikke geluiddempende plafondplaten voor de gang

Met lasermeting wordt het raamwerk voor het plafond afgehangen

Ontmanteling van oude podium

Voorbereiding van de extra verlichting achterin het podium

Daarna liggen de plafondplaten er zo in
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Linoleum voor de vloerbedekking
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