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Inleiding
Wij zijn projectgroep De zeeuwse moppen, wij bestaan uit 3 Derdejaarsstudenten bouwkunde,
2 Tweedejaarsstudenten Mediavormgeving van het Scalda in vlissingen. De eerste vraag die wellicht in je hoofd opkomt
is ''Wat is de naam zeeuwse moppen nou weer?''. Nou dat gaan we je haarfijn uitleggen: De zeeuwse mop is een
baksteen die vroeger in Zeeland gemaakt en gebruikt werd. Ze werden vaak voor kerken gebruikt. Het zijn echter geen
gewone bakstenen. Sommige bastenen kregen een soort van speciaal glazuurlaagje over hun heen en wij dachten wij
zijn ook een hele speciale groep. Dus zo was die link tussen ons en bakstenen gelegd waardoor onze naam is ontstaan.

Wij ontwerpen een Onthaalpunt voor Zeeland in de buurt van de Oesterdam bij Rilland. Bij dit onthaalpunt voor
Zeeland komen ook verplaatsbare units die door heel Zeeland gaan reizen. Dit doen we aan de hand van het
programma van eisen die we van onze opdrachtgevers hebben ontvangen. Het ontwerp dat wij hebben gemaakt is voor
een duurzaam en circulair gebouw. En dat is niet het enige, er zit ook beweging in. Alles staat uitgewerkt en uitgelegd in
dit rapport.
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Contact gegevens
Projectgroep Zeeuwse Moppen:
Nick Vos
Desiree van Nughteren
Marvin Janse
Amy van der Wekken
Rick Moerdijk
Dimitri van Leeuwen

School: Scalda Vlissingen
Adres: Edisonweg 4a
Instagram: @smartcirulair_zeeland

Contactgegevens teamleider:
Dimitri van Leeuwen
Telefoonnummer: 06-28677415
E-mailadres: Dimitrivanleeuwen8@gmail.com

Contactgegevens communica e:
Rick Moerdijk
Telefoonnummer: 06-27266772
E-mailadres: rmoerdijk@student.scalda.nl

Contactgegevens begeleidende docenten:
Caroline Passenier
Telefoonnummer: 06-27881690
E-mailadres: cpassenier@scalda.nl

Kjell van Ginhoven
Telefoonnummer: 06-48519747
E-mailadres: kvanginhoven@scalda.nl

Contactgegevens opdrachtgever:
GeoPark Schelde Delta
Contactpersoon: Walter Jonkers
Telefoonnummer: 06-28904198
E-mailadres: w.jonkers@zeeland.nl
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Het hoofdgebouw komt in de buurt van de
oprit naar de Oesterdam.
Want het had als doel een onthaal punt voor
Zeeland.
Dus als toeristen Zeeland in rijden vanuit
Brabant wordt dit het eerste gebouw wat ze
te zien krijgen.

Wat staat er nu?
Momenteel staat er een hoogspanningsmast,
maar deze gaat binnekort ook weg. Verder is
het een lege vlakte. Er kan al gebouwd gaan
worden zonder dat er iets gesloopt moet
worden. Ook is er genoeg
verschuivingsruimte

Impressies van de omgeving.
Wij zijn op de loca e van ons project gaan
kijken. Op loca e kregen we al snel een
beeld van waar we het eventueel konden
plaatsen, zodat het gebouw ook vanaf de
snelweg te zien zou kunnen zijn.
We hebben een rondje gelopen en ook een
stukje gereden door de omgeving.
Door middel van deze foto’s hebben wij ons
ontwerp op de omgeving gemaakt.
zodat er geen super strak blok zou staan wat
niet in de omgeving past.

Omgevingsrapport
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Vooraanzicht (hoofdgebouw)
Vorm hoofdgebouw
Dit gebouw is anders dan andere gebouwen. Meestal zijn de meeste gebouwen vierkant of rechthoekig maar, dit gebouw niet. Dit gebouw hee  een ronde vorm. en waarom
het hoofdgebouw rond is hee  nog een leuke reden: Er moest een soort van toegangspoort voor Zeeland ontworpen worden met beweegbare extra units. omdat het een
toegangspoort voor Zeeland moest zijn. Werd er gekeken naar verschillende kenmerkende dingen uit Zeeland. Er kwamen gelijk al een paar vormen en ideeen op, zoals
Zeeuwse klederdracht, de Zeeuwse bolus en het strand. Al die ideeën konden niet echt leuk verwerkt worden in het ontwerp. Totdat het woord Zeeuwse knop ineens op tafel
kwam. Als echte Zeeuw is de Zeeuwse knop een uitgemolken vorm die in allerlei verschillende dingen terug te vinden is. Bijvoorbeeld als snoep, gum, sleutelhangers en nog
veel meer. Daarom leek het ons leuk om dit terug te brengen in het ontwerp.
De Zeeuwse knop (oorsprong)
De Zeeuwse knop, ook wel Zeeuws knopje of Zeeuws knoopje genoemd, is een tradi oneel streeksieraad uit Zeeland. en is sinds de 18e eeuw onderdeel van de Zeeuwse
klederdracht. De Zeeuwse knoop hee  een geschiedenis die teruggaat tot eind zeven ende eeuw, de jd van Michiel De Ruyter. De mannen droegen de knopen des jds op
hun hemd, jas of op hun boord als 'keelknoop'. Later droegen de vrouwen hem ook als sieraad, bijvoorbeeld als mutsspeld of als broche. De knopen werden gemaakt van
zilver of goud en waren des jds een statussymbool: hoe groter de knoop, hoe rijker en belangrijker de drager was. De Zeeuwse knop is opgebouwd uit verschillende rondjes
van groot naar klein.
De Zeeuwse knop (Ontwerp hoofdgebouw)
Het idee was dus om het hoofdgebouw rond te maken met vaste rondjes erom heen waar de units kunnen staan als ze niet door zeeland aan het reizen zijn. Zodat als je op de
satellietbeelden zou kijken je een hele grote Zeeuwse knop zou zien. Het hoofdgebouw is het centrale punt en de grootste cirkel. De vaste punten waar de units kunnen staan
zijn de kleinere cirkels.
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Wc Keuken cafe

Cafe

0. Cafe 1:100

0. Toilet 1:100

Begane grond
Verhaal
Doordat het oude ontwerp van het
hoofdgebouw veel te groot bleek en niet
snel realiseerbaar in de
bouwomstandigheden die er nu zijn. En
omdat de kosten van het gebouw gewoon
te veel waren omdat, de indeling van het
gebouw te duur bleek is er voor een
andere indeling gegaan. het omhulsel van
het gebouw blij  in het nieuwe ontwerp
staan. Zodat de beweegbare delen er nog
wel inzi en.Het plan met zeeland in het
miniatuur was om bepaalde plekken uit te
lichten waar je normaal nooit naar toe
zou gaan of vrijwel onbekend zijn bij de
toeristen. Zodat niet alle toeristen naar
naar de bekende plekken en/of het strand
gaan want, als het zo doorblij  gaan met
de toeristen die naar zeeland komen
raken sommige plekken overvol.

Hoe werkt het miniatuur
Het project hee  als doeleinde een
onthaalpunt waar toeristen even langs
kunnen gaan. omdat heel zeeland in
miniatuur centraal in het gebouw ligt
kunnen mensen om zeeland heen lopen
Om het miniatuur heen staat een tribune
waar je van boven af zeeland kan
bekijken. er komt ook een plek met
informa e schermen. waar dan
informa e staat als er een plek de
intresse hee  gewekt. er is ook een klein
cafe waar snel een hapje en een drankje
gedaan zou kunnen worden. en een toilet
ruimte
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Bassin
Uitleg bassin
Het idee om water her te gebruiken is als volgt:
we hebben als dak een schuinaflopend zeil.
Als het dan gaat regenen vangt het zeil het
water op en laat het zeil het water aflopen  in
de bak met water waar Zeeland in ligt.

Zuiveren
Er moet natuurlijk wel schoon water vanaf
komen wat we willen gebruiken, omdat het dak
open is kan er ook nog allerlei andere troep en
in komen. Om er voor te zorgen dat het water
schoon wordt.  Gaan we filters  toepassen  in
het water zodat we duurzaam schoon water
krijgen. Deze filters  heten  koelwaterfiltra e.
Koelwaterfiltra e  wordt  in  verschillende
industrieën toegepast. Een voorbeeld van een
industrie waar veel met koelwater wordt
gewerkt, is de staalindustrie. Hier beheerst
men met enorm grote flow  het  proces  door
koeling. Het systeem is meestal een semi-open
syteem met koeltorens waar vervuiling van
buitenaf in kan komen. Op het voorraadbassin
van de koeltorens wordt een zelfrenigend filter
geplaast dat als by-pass over het bassin staat.
Voordat het koelwater weer het proces in de
fabriek ingaat, wordt het water nogmaals
gefliterd  naar  de  benodigde  procescondi es.
Omdat de flow enorm groot en de filterfijnheid
rela ef  grof  is, worden strainers en
zelfreinigende screenfilters toegepast.
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Doorsnede (hoofdgebouw)
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Zonnewering
Inleiding
Als duurzaam idee om energie op te wekken met het
hoofdgebouw, was er een plan bedacht om kleine
zonnepaneeltjes op bewegende zonnewering te leggen. Hoe
is dit bedacht?

Opbouw
Hoe is het gebouwd? Er staan vaste staanders rondom met
een gebogen vorm. Tussen die vaste staanders hangen
beweegbare zonneweringen. Elke zonnewering hee  zijn
eigen kleine zonnepaneeltjes. Wanneer de zon op de
zonnewering staat draaien ze dicht, denk hierbij aan een
normaal zonnescherm die dicht gaat als er zon op schijnt. als
de zonnewering dicht staat nemen ze energie op. Dat niet
alleen, het zorgt er ook voor dat het in het gebouw niet al te
warm wordt en dat er niet al te veel zonlicht naar binnen
komt. Een deel van de energie wordt gelijk gebruikt de rest
wordt opgeslagen in een accu units. In die units staan grote
accu's die energie opslaan voor het hele park zodat zelfs als
de zon niet schijnt je toch energie hebt.

Beweging
Het idee van beweging was ook een van de uitgangspunten
omdat er natuurlijke verplaatsbare units zijn die over heel
Zeeland heen kunnnen gaan. Het idee was daarom om het
hoofdgebouw op de units af te stemmen, zodat er ook iets
bewegends in het hoofdgebouw zat. Zo zijn we op het idee
gekomen om de zonnewering beweegbaar te maken.
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Hoofdgebouw

Fietsenstalling

Water

Waterpoel/wadi

Parkeerstrook voor bussen

Parkeerplaatsen inclusief
gehandicapte parkeerplaatsen en
electrische oplaadsta ons

Opstelplaatsen
voor
mobiele
units

Legenda
Geometrie Omschrijving Status

Gras Nieuw
Haag Nieuw
Bloemenveld / fruitbomenNieuw
Insectencomplex Nieuw
Dijk Nieuw
Talud Nieuw
S jgerconstruc e Nieuw
Fietsenstalling Nieuw

Recrea egebouw Nieuw
Parkeerplaats Nieuw
Drainage Nieuw
Grindkoffer Nieuw
Kantopslui ng Nieuw
Achterkant band Nieuw
Opsluitband Nieuw
Houtsnippers Nieuw

Omgeving
Dit is het omgevings gebied van het project.
De vorm is rond en kenmerkend aan iets
Zeeuws, namelijk de Zeeuwse knoop. Dit was
een idee om iets Zeeuws ook hierin terug te
laten komen. Doormiddel van het
hoofdgebouw en de vaste paddestoelen
waar de units kunnen staan, is het er zo
uitkomen te zien. Er is ruimte voor auto's om
te parkeren, ook  is er plek voor je fiets. Er is
ook gedacht aan de duurzame rijders, zo
zijne r genoeg oplaatpunten voor de
elektrische vervoersmiddelen.
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voorgevel

linker zijgevel

Aanzichten paddestoel (opstelplaatsunits)
als de units op het terrein staan worden ze onder een paddestoel gezet. Hier staan ze onder een rond dak en
aangesloten op een vast middestuk. Vanuit dit midden stuk krijgen ze alle benodigde voorzieningen.

Op deze tekenigen staan de helft van de units thuis opgesteld. Er staan er nu 3. Er kunnen in totaal 6 units per
paddenstoel opgestelt worden.
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ecoboard
dampopen folie
vlas isolatie
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rachel
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Pla egrond
paddesltoel
Alle units kunnen als ze
op het terrein staan,
aansluiten op de stam
van de paddenstoel. Zo
kunnen de units
voorzien worden van
elektriciteit, water en
internet als dit nodig is.

Het hele dak van de
paddestoel ligt vol met
zonnepanelen, dus daar
komt ook de electriciteit
vandaan. Het water
komt uit het
hoo gebouw, waar
regenwater gefitlert
wordt.
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wandopbouw
ecoboard
dampopen folie
vlas isolatie
dampdichte folie
ecoboard
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doorsennde A

doorsneede B

Doorsnedes paddestoel De stam van de paddestoel
hee  dezelfde
wandopbouw als de units
en is verder  opgebouwd
uit een houten frame met
daarop een platdak.
De kolommen en de stam
zijn gefundeert met
metalen
schroefppalen.

De reden dat we voor een
vast middepunt hebben
gekozen, is zodat de units
een makkelijk punt
hebben om op aan te
sluiten. Dit maakt het
makkelijk om ze al jd goed
neer te ze en. Ook gee
dit de paddestoel wat
meer vorm, wanneer deze
zonder zonder units staan.
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De sanitaire units hebben de zelfde uitstraling als de invouwbare units. Dit zorgt ervoor dat ze beter bij elkaar
passen. De enige verschillen aan de buitenkant zijn dat de kozijnen groter zijn en dat er maar 1 deur in zit. Aan de
binnen kant zijn de verschillen veel groter.  De kozijnen zijn groter omdat deze unit niet hoe  in te vouwen, zo
hoeven de kozijnen niet in het geheel boven de schanieren te zi en.

Aanzichten sanitaire units
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Pla egrond sanitair units
De sanitair units kunnen makkelijk bij een paar andere units worden gezet
zodat er ook wc's zijn op bijvoorbeeld een plek waar geen openbaare
gebouwen in de buurt zijn of voor de mensen die er de heledag moeten
blijven.
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Doorsnedes sanitaire units
De sa taire units kunnen niet invouwen, omdat er teveel vaste inrich ng is zit. Dat maakt
het te las g om deze steeds eerst te verwijderen voordat ze ingevouwen kunnen worden en
dan weer terug aan te brengen als ze weer uitgevouwen zijn. Als dat zou gebeuren zouden
die spullen ook weer mee moeten komen via ander vervoer dus verbruikt dat alleen maar
meer Co2. Doordat de sanitaire units niet kunnnen invouwen, kunnen deze ook gebruikt
worden om de losse inrich ng van de andere units te vervoeren dit zorgt er dus weer voor
dat er minder vervoersmiddelen nodig zijn.
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linker zijgevel

Aanzichten sanitaire units
De units zijn zo ontworpen zodat ze er uit zien als
een Zeeuwse schuur. Dit zorgt voor een Zeeuwse
uitstraling en zo kunnen ze overal in Zeeland
worden neergezet
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Plattegrond invouwbare units
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Doorsneedes invouwbare units
De units zijn allemaal het zelfde zodat ze makkelijk
reproduceerbaar en schakelbaar zijn. Dit maakt het
makkelijk om meer units te maken om als het nodig is
ui ebreiden, om meerdere units aan elkaar te schakelen als
er meerdere ruimtes naast elkaar nodig zijn of zelfs als een
grotere ruimte nodig is.

Voor de want opbouw zijn duurzame en herbruikbare
materiaalen gebruikt zoals ecobord en vlasisola e.
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stap 1stap 1 stap 2 stap 3

stappen invouwen units
Er is gekozen om de units invouwbaar te maken, zodat er 4 units op een vrachtwagen
opgestapelt kunnen worden. Zo kunnen deze tegelijk vervoert worden. Dit is beter voor
het milieu, omdat er zo minder CO² uitstoot vrijkomt. Ook is het beter voor de verkeers
belas ng van de wegen, Doordat er minder verkeer rijd zullen de wegen dus ook minder
snel slijten.

De stappen om de units in te vouwen zijn best simpel. Eerst pak je met een kraantje de
bovenkant vast, dan vouwen de voor en achter gevels in en dan laat de kraan het dak
zakken en klappen de zijgevels in. zo'n kraantje zit vaak op een vrachtwagen.

10
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29
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Vlas isolatie

Producteigenschappen:
Massa per FE  4,7  kg
Levensduur  75  jaar
Lambdawaarde 0.035 W/m.K
Transportafstand naar fabriek  0  km

Afvalscenario:
Stort  0 % 
Verbranding 0 %
Recycling 100 %

Vlaswol isolatie wordt gemaakt van vlas, een 100% natuurlijk materiaal. Vlaswol
bestaat uit korte vlasvezels die gebonden worden. Daarna worden stoffen toegevoegd
aan de vlasvezels om ze brandvertragend en schimmelbestendig te maken. Van het
vlas wordt alles gebruikt en vlaswol isolatie is herbruikbaar.

NIBE Milieuklasse:1a

Schaduwkosten:€ 0,26

 λ  0,035 W/mK

 Voor een gevel met een totale warmteweerstand (Rd) van
ruim 4,5 m²K/W
is een dikte van het isolatiemateriaal nodig van 157,5 mm

Western RedCedar

Producteigenschappen:
Massa per FE  6,6 kg
Levensduur  60 jaar
Transportafstand naar fabriek  150  km

Afvalscenario:
Stort  5 % 
Verbranding 94,7 %
Recycling 0,3 %

Deze houtsoort is het neusje van de zalm als het om gevelbekleding gaat. Red cedar heeft
van nature een erg hoge duurzaamheid waardoor het een flinke tijd meegaat aan de gevel.
Een bijkomend voordeel is dat deze houtsoort erg licht is, dit maakt het monteren erg
gemakkelijk.

TekstvakNIBE Milieuklasse:1a

Schaduwkosten: € 0,54

Voordelen vlas isolatie 
-Zeer groot natuurlijk vocht regulerend en
schimmel werend vermogen
-Milieuvriendelijke productie Recyclebaar en
herwinbaar Positieve CO2 balans. 

Nadelen vlas isolatie
-Vrij hoge aanschafprijs Lastiger te
verwerken door stugheid.

Voordelen Western Red Cedar
-Zeer duurzame houtsoort
(duurzaamheidsklasse II)
-Eenvoudig bewerkbaar
-Warme kleur
-Goed bestand tegen rot en verwering
-Fraaie vlamtekening op dosse
-Buiten vaak onbehandeld gebruikt, waarbij
het natuurlijk mooi vergrijst

Nadelen Western Red Cedar
-Duur
-Schaars
-Slijt snel
-De inhoudsstoffen van het hout reageren  met
metalen, zoals ijzer of messing wat kan zorgen
voor corrosie en lelijke strepen.
-Gebruik daarom roestvrij staal.
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Houten vuren vloer

De vloerdelen zijn verkrijgbaar in diverse houtsoorten. Vuren en grenen worden
het meest gebruikt. Vurenhout is het goedkoopste, maar ook het zachtste hout.
Grenen is wat harder en massiever en krimpt minder. Ook is dit type vloer heel
duurzaam omdat het deels hergebruikbaar is.
Producteigenschappen:
Massa per FE  423,5 kg
Levensduur  75  jaar
Transportafstand naar fabriek  150  km

Afvalscenario:
Stort  9,8 % 
Verbranding 20,4 %
Recycling 69,8 %

NIBE Milieuklasse:1aTekstvak

Schaduwkosten: € 12,36

Trippel glas met RVS bevestigingen

De bevestigingset wordt gebruikt bij het monteren van bijvoorbeeld transparante glazen panelen en
spiegels. Wanneer glas of een spiegel met schroeven aan de wand wordt bevestigd kunnen de
schroefkoppen subtiel worden afgedekt met rvs afdekkapjes.

Producteigenschappen:
Massa per FE  42 kg
Levensduur  40  jaar
Transportafstand naar fabriek  150  km

Afvalscenario:
Stort  29,1 % 
Verbranding 0 %
Recycling 70,5 %
Hergebruik 0,4 %
NIBE Milieuklasse:7b

Schaduwkosten: € 17,77

Bij het produceren van glas komt veel co2 vrij

Voordelen
- geen noesten
- goedkoop
- makkelijk te verwerken
- groeit vrij recht
- op veel manieren toe te passen

Nadelen
- bij bloodstelling van licht eenigzins
verlkeuring

Voordelen
-Een groot voordeel aan driedubbel glas is dat het
tot 5 keer meer isoleert dan normaal glas.
-Geluidsisolerend
-Duurzaam
-Minder tot geen condensvorming.
-Gaat gemiddeld 10 jaar langer mee dan
dubbelglas

Nadelen
-Vaak zonnewering nodig
-Best zwaar qua gewicht
-Duur
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Kweepeerboom

Zeeuws Knoopje

Zoete KersWilde Apelboom

Groene Hazelaar

Boswilg

Inheemse Biodiversiteit-ondersteunende planten

Hondsroos

Sleedoorn

Veldesdoorn

Func e van de planten
Om het terrein van groen te
voorzien, is er gekozen om
inheemse planten te gebruiken.
Door inheemse planten (planten
die natuurlijk in de regio groeien)
ontstaat er een natuurlijke
Zeeuwse groene omgeving.

Door middel van die juiste planten,
op de juiste plekken te plante,
creeër je een posi eve
biodiversiteit. Niet alleen voor de
planten, maar ook voor de dieren.

DE ZEEUWSE KNOOP

De bloem bloeit van mei tot eind
september. Hij hee  bescheiden
oudroze, roze of wi e
bloembolletjes die boven het blad
uitsteken. Aan het einde van de dag
krommen de steeltjes iets naar
beneden. Zo beschermt de bloem
zichzelf tegen vocht.

De Zeeuwse knoop staat het liefst
op een vaste plek in de zon. Op
deze bloem komen veel libelle af
(zoals in het Zeeuws: neuzenaaier).
Ook insecten zoals bijen komen
hier op af.
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Elektrische Go-scooters en fietsen om
parkeerproblema ek tegen te gaan.

Pla egrond Zeeland met connec e punten van
het openbaar vevoer

De electrische Go-
scooters en fietsen
kunnen goed te
combineren zijn met de
horeca

Op de pla egrond van Zeeland staat het
symbool van de Zeeuwse Moppen. Dat
is de loca e van het hoofdgebouw.

De groene pijlen staan voor de loca es
waar de units geplaatst kunnen worden.

Het transport van de units word
verzorgd door autolaadkranen. De
autolaadkranen verplaatsen de units
van het hoofdgebouw naar de kernen
binnen zeeland. Deze units worden
aangesloten op het electriciteitsnet van
horecabedrijven of andere bedrijven
waar ze jdelijk geves gd kunnen staan

De electrische Go-scooters en Go-
fietsen worden gepaatst bij het
hoofdgebouw en bij de kernen in
Zeeland.

Zeeland kampt met een
parkeersproblema ek. Door middel van
deze Go-voertuigen kunnen auto's
verder van de kern vandaag geparkeerd
worden. Hierdoor is er dus minder
parkeersproblema ek en wordt er
emissie verminderd.

Door aanbiedingen bij horeca te
combineren met openbaar vervoer,
s muleert Zeeland om minder de auto
te pakken in dorps/stadskernen.

Transport en plaatsing
units met autolaadkraan

Mobiliteitsplan

Go-scooter in gebruik
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