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Storm na stilte
De 1e verdieping: wat er te zien is

Na de feestelijke opening van de aanbouw in januari 2017 is het relatief stil
geworden. Ook in de communicatie. Daar
zitten verschillende verhalen achter. Privé
omstandigheden speelden een rol, maar
er waren in de constructie van het oude gebouw ook zaken die eerst moesten worden
opgelost voor er weer ten volle kon worden
doorgewerkt. Daarover elders meer in dit
nummer.
De hobbels zijn echter genomen, de nodige
voorbereiding verricht of in uitvoering, en dus
is het tijd om fase 3 weer onder de loep te nemen. In Marcanto 7+ is globaal ingegaan op
de grote zaal en de bar, dus deze keer richten
we de blik op de 1e verdieping. De trappen
nemen we mee omdat je daar anders helemaal
niet kunt komen….
Laten we maar eens kijken naar de indelingstekeningen, om duidelijk te maken wat er
verandert.
Vanuit de zaal en vanuit de nieuwbouw
gaan er brede trappen naar boven, om de toegankelijkheid van de bovenverdieping te verbeteren. De nieuwe hoofdtrap start op de
rand van de aanbouw en het oude gebouw
en mondt uit in de oude kopieerruimte. De
trap is breder en een stuk veiliger dan de oude
wenteltrap waardoor je ook veilig met gro-

Flessenrek tijdelijk weg. Nu het plafond slopen.
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‘Marcanto Plus’ informeert u
Dit is de achtste 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.

Nog even geduld tot de
trap
veilig genoeg
afgewerkt is.

te spullen naar boven kunt. Hij schuift
ook iets op, richting de
zaal. Hierdoor ontstaat
ruimte om de bestuurskamer te vergroten, die daarna ook als leslokaal kan worden gebruikt. Het
verschil is echt behoorlijk: de kamer wordt
ruim anderhalf keer zo groot. De oude overloop tussen de zaal en de 1e verdieping levert
in combinatie met een deel van het stookhok
een volgend lokaal op. De verkleining van het
stookhok is mogelijk omdat de nieuwe ketel

een stuk kleiner is geworden (dit was overigens voorzien).
De tweede trap komt aan de andere zijkant
van de grote zaal. Op die manier ontstaat er
een betere scheiding in de vluchtroutes vanaf de 1e verdieping, want ook dat is een functie van trappen: je kunt er een verdieping gecontroleerd mee verlaten als dat nodig is. Deze
trap begint in de grote zaal en komt via een
sluis uit in de grote bovenzaal. De sluis is nodig
om de bovenzaal en de benedenzaal akoestisch
van elkaar te scheiden. De sluis bevindt zich ter
plaatse van de huidige instrumentenberging.
Die berging schuift op zijn beurt weer op in de
richting van het stookhok. Ook mooi: de nieuwe instrumentenberging is toegankelijk zonder
dat de lokalen betreden hoeven te worden.
Het totaal aan bergruimte boven wordt iets
kleiner dan vroeger, maar in de aanbouw is
daarvoor compensatie aanwezig. Overigens
komt een flink deel van de ruimtewinst voort
uit het verminderen van de hoeveelheid “nutteloze” gang in dit gedeelte van het gebouw.
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Kruipruimte controle.

Doorgang vanuit de hal naar de nieuwe trap.

Zand-cementvloer; het trapgat uitzagen.

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 zijn fase 1 (ruwbouw van de uitbouw) en fase
2 (afwerking van de uitbouw) uitgevoerd . Bepaalde delen van fase 3 (herinrichting oude gebouw) zijn de afgelopen jaren uitgevoerd, en op de 1e verdieping zijn diverse voorbereidende
werkzaamheden al afgerond.
In de ALV van mei 2018 is de start van het huidige deelproject (nieuwe trappen, herindeling
verdieping en geluidsisolatie verdieping) goedgekeurd, inclusief een aantal extra maatregelen
aan de constructie van het gebouw en daaraan verbonden extra kosten.
Bestaand windverband moet worden vervangen.

De in 2014 geraamde kosten van het project bedroegen € 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%. Op 14 mei 2018 heeft de ALV besloten dat de marge aan
het projectbudget mag worden toegevoegd, mede vanwege extra werkzaamheden. Daarmee
komt het projectbudget op € 275.000,Tegelijk met de uitvoering van VVM zijn en worden enkele gewone beheer- en onderhoudklussen meegenomen, waar dit praktische voordelen 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.
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!

Nieuwe doorbraak; hier komt dus de trap.
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Fase 3 nader beschouwd
De 1e verdieping: wat er “onder de motorkap” gebeurt
We zagen dat een herindeling van ruimten in combinatie met het verplaatsen en verbreden van de trappen zorgt voor verhoogd gebruiksgemak van de 1e verdieping en een beter verloop van vluchtroutes.
Dat zijn allemaal zaken die zichtbaar blijven. Daarnaast is nadrukkelijk ook voorzien
dat de geluidsisolatie tussen de diverse ruimtes nog beter kon. Een en ander heeft echter
wel wat voeten in de aarde…..
Om alles bouwkundig veilig uit te kunnen voeren is gerekend aan de constructie van
de bovenverdieping. Daarbij is gebleken dat
de constructie van de vloeren van de 1e verdieping de extra geluidsmaatregelen niet goed
meer kan dragen. Dit leidt ertoe dat de vloerconstructie moest worden versterkt met extra
houten balken tussen de al aanwezige houten
balken, naast het aanbrengen van de profielen
die al nodig waren in samenhang met het verplaatsen van trappen. Het meest opvallende detail is een stalen kolom als extra ondersteuning
onder de hoofdbalk (op de scheiding tussen de
grote zaal en de bar, over de volle breedte van
de zaal), waardoor het overspanning van het
profieldeel kleiner wordt gemaakt.
Intussen zit de versterkte vloer er gedeeltelijk in, en is de nieuwe hoofdtrap geplaatst.

De stalen raveelbalk wordt ingehesen.

Alle ruimte tussen de houten balken wordt
nog opgevuld met zware steenwol voor geluidsisolatie. Daarop ligt al een in 2003 aangebrachte zware betonnen vloer voor verdere
geluidsisolatie. Aan de onderkant van de verdiepingvloer komt een flexibel opgehangen

Extra steunpunt.

gesloten plafond . Door de verzwaarde en verstevigde vloerconstructies kunnen nu waar
nodig dikkere muren worden geplaatst zoals
die ooit bij de eerste renovatie van Marcanto
(2003) bedacht waren. Toen is gekozen een en
ander iets dunner uit te voeren om de vloer te
sparen (een compromis met de nagestreefde
geluidsisolatie), maar dat is nu niet nodig. In
het nieuwe Marcanto hoor je het drumstel uit
de kleine zaal niet meer als je aan de tap zit….
Het sluiten van wanden en vloeren betekent dat voor toekomstige verbouwingen het
lastig zal zijn om leidingen in de geluidsgeïsoleerde vloeren aan te passen. Om die reden wordt een aantal leidingen verlegd en
een aantal lege buizen gelegd, zodat daar later
makkelijk elektriciteitskabel doorheen kunnen worden getrokken. Ook wordt de condensafvoer van de nieuwe hoog rendement
verwarming langs een betere route omgelegd
en moeten diverse leidingen om het trapgat
heen worden omgeleid.
Al met al zorgen al die verstopte voorzieningen er voor dat het gebouw in de toekomst zonder veel moeite kan worden aangepast aan latere
behoeften. Een investering in de toekomst!

Windverband herstellen op geschikte plek.

Helpen mag!
Het onderhanden werkpakket is op dit moment de eerste verdieping. Een deel van de verstevigingbalken zit er in, de hoofdtrap staat, al is er nog afwerking noodzakelijk. Een deel van
het reserve leidingwerk zit er in. Maar er moet dit najaar nog heel veel worden gedaan. We doen
dus nogmaals een beroep op jullie hulp, vanaf half september! Als je van jezelf vindt dat je twee
linkerhanden hebt, draai er gewoon één om, en je kunt echt het verschil maken. Neem dus contact op met het bouwproject team per email: bouwprojectteam-VVM@stcaecilia.nl. Bellen mag
ook: 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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Opgewekte Algemene Leden Vergadering
14-5-2018.
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Foto-impressie

Loodzwaar, die 2 trappen.

De container herinrichten voor fase 3.

Tijdelijke barverlichting in voorbereiding.
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De zware trappen vlot gemaakt en afgeleverd.

Plafond eruit.

Met het staalbedrijf de details doorpraten.

Jonge assistentie om plafondplanken spijkervrij te maken.

Plafond stapsgewijs ontmantelen.

Ook de tengels verwijderen.
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Foto-impressie

Eerst de stenen vloer voor het trapgat uitzagen...

...daarna de stugge vloer uithakken...

...en tenslotte opruimen.

Doorzicht;
en hier komt de trap.

Balkhout verwijderd, nadat de rest goed
gestut is.

De twee nieuwe stalen liggers op hun plek.

Het ijzerwerk. De langste ligger is al binnen.

Montage van de langste nieuwe stalen ligger.
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Hier en daar nog wat laswerk.

De Hoofdtrap naar binnen sjorren.
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Foto-impressie

Hijsinstallatie gereed.

Wachten om opgehesen te worden.

Nog even een hoekje vrijmaken.

De laatste mm pas maken.

Hijsen maar!

Nog even geduld
tot de trap
veilig genoeg
afgewerkt is.

Op z'n plek.
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Vloeranker om de trap op z'n plaats te houden.
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ZO GAAT
DE EERSTE
VERDIEPING
WORDEN
Lesruimte/bestuurskamer
oude situatie

Lesruimte/inspeelruimte
nieuwe situatie ook
geprojecteerd op de
oude situatie
Lesruimte/bestuurskamer
nieuwe situatie ook
geprojecteerd op de
oude situatie

Lesruimte/bestuurskamer
nieuwe situatie
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