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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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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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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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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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voorgevel

achtergevel

rechter zijgevel

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.
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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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