
BOUW  
Inspirator

Case: 
ZEP
Middelburg

"De vormgeving van 
Zep Middelburg is 
geënt op de schelp, 
de rimpeling en 
het strand. Oftewel 
het gegolfde dak, de 
gevel met gekleurde en 
geprofileerde Kingspan
gevelpanelen en het 
natuurlijke maaiveld."  

(Architect Maurice Nio)



Zep Middelburg is de nieuwe toeristische trekker
van Zeeland. Naar verwachting komen jaarlijks
bijna een miljoen bezoekers op dit bijzondere 
vrijetijdspark af, dat een grote rijkdom aan 
functies omvat. Van Voetbal Experience tot
miniatuurpark, van muziekhal tot golfpark en van
winkels tot horeca. Ook de nieuwbouw voor ROC
Zeeland heeft er een plek gekregen. Behalve die
voor Nederland unieke combinatie van uiteen-
lopende leisure en educatieve functies onder één
dak, is ook het bouwvolume een verrijking voor 
het Zeeuwse landschap. Als een heus landmark
begroet het fraai vormgegeven gebouw bezoekers
en automobilisten op de A58. Een weelderig
gebouw met veel franje, zo lijkt het. Maar schijnt
bedriegt. De opmerkelijke verdienste van architect
Maurice Nio.

"Voor een architect is Zep Middelburg een fantastische
opgave," stelt Maurice Nio van NIO architecten uit
Rotterdam. "Je hebt te maken met heel veel gemengde
functies die allemaal een plek moeten krijgen. Een verre
van eenduidig gebruik, maar je praat wel over één
gebouwvolume. Daarbij komt dat het een praktisch
gebouw moet zijn, waar in de loop der jaren onderdelen
eenvoudig kunnen plaatsmaken voor nieuwe gebruikers
of initiatieven. De flexibiliteit moet groot zijn. Dan praat je
voorts over de wens om er een karakteristiek vorm-
gegeven gebouw van te maken, dat automatisch een
grote aantrekkingskracht uitoefent op bezoekers. Dit alles
tegen het licht van een zeer beheerst, zuinig budget. Want
de ontwikkelaar ZEP Vrijetijdspark Middelburg VOF - een
partnership van TCN en RECC - steekt zijn nek uit met
zo'n bijzonder initiatief. Dat vraagt nog meer dan elk ander 
bouwproject om een financieel doordacht gebouw."

Simpele constructieve dozen

Dat is precies wat de architect heeft weten te bereiken.
Enerzijds een statement maken qua gebouwuitstraling 
en gebouwfunctionaliteit en anderzijds een doelmatig
bouwconcept bedenken samen met ingenieursbureau
SmitWesterman. Maurice Nio: "We hebben de gebouwen
feitelijk als simpele constructieve dozen opgezet. Een
economische opzet met een staalconstructie met grote
overspanningen. Dankzij die grote overspanningen
ontstaat vrije indeelbaarheid, van belang voor de variatie in
gebruikers en voor flexibiliteit naar de toekomst toe. Voor
de gevels is gekozen voor Kingspan sandwichgevel-
panelen. Een uitgekristalliseerde bouwmethode die al
decennialang zijn waarde bewijst. Goed en goedkoop.
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Zep maakt Zeeland 
rijker en dat met een
'zuunig' budget...

Het meest economische gevelmateriaal en heel basic. Dat is
juist de kracht om een gebouw efficiënt te kunnen realiseren."

Architectonisch gebaar 

De eenvoud van de gebouwen is architectonisch zeker geen
gemiste kans. Er gebeurt al zoveel vanuit de gebruikers met
hun eigen opvallende invulling, dat de gebouwen helemaal
niet schreeuwerig hoeven te zijn. Daarbij komt dat er zoveel
bezoekers komen, dat er al een grote mate van leven-
digheid in en om de gebouwen ontstaat. Dat weerhield
Maurice Nio er niet van om die rechttoe rechtaan
gebouwen te 'maskeren' met een prachtig architectonisch
gebaar: de gebouwen zijn opgenomen in een zeer opval-
lende dak- en luifelconstructie bekleed met wit tentdoek.
Over houten spanten in toogvorm is een staaldak aange-
bracht met daarover een 'Ferrari-witte' dakbedekking. Als
ware het een enorm scheepszeil voor de Zeeuwse kust.
Het witte dak zorgt overigens ook voor veel reflectie,
zodat zomers een bijdrage wordt geleverd aan een
koeler binnenklimaat in de gebouwen.   

Zeeuwse symboliek

Maurice Nio: "Het dak is feitelijk de crux van
het esthetische verhaal. Maar dat geldt ook
voor de gevel en het maaiveld. Zep is qua
beeldtaal de schelp, de rimpeling en het
strand. Het dak als de grote schelp met 
zijn mooi gebogen vormen, waarin je ook 
de golfslag van de zee kunt herkennen. 
De gevel symboliseert de rimpeling. Het
beeld van die fraaie rimpeling van het 
zeewater c.q. de filtering van licht of
schaduwwerking van die ri j houten 
golfbrekers. Het strand vind je terug 
op het maaiveld. We moesten 700 
parkeerplaatsen realiseren en een
ondergrondse voorziening was veel te
duur. Door met de vrijgekomen bouw-
grond groenheuvels te maken en te
werken met schelpen als verharding
voor het parkeren, ontstaat dat beeld
van het strand en de duinen."



Toegepaste Kingspan materialen

9000 m2 Kingspan brandwerende gevelpanelen 
type KS1000 AWP               , dikte 80 mm 
in MM-profilering, hoogwaardige Plastisol-coating
200 micron, in rood, oranje en donkergeel.
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Fraaie gevelgradiënt

Terug naar de gevel die een vondst qua materialisatie betekent. "Je
zoekt als architect naar een zuivere materialisatie voor die beeldtaal.
Niet door allerlei kunstmatige franjes te verzinnen, maar door het
materiaal dat verhaal te laten vertellen. Dat doen het tentdak en de
schelpen en dat doen zeker de Kingspan gevelpanelen, die op 
voorspraak van Meijers Staalbouw zijn gekozen. Voor mij was het
belangrijk dat ik dat beeld van die rimpeling kon verwezenlijken.
Door geprofileerde sandwichgevelpanelen kregen wij die rimpeling
in de schoot geworpen. Voorts hebben wij een verloop in drie
kleuren wandpanelen toegepast: rood, oranje en donkergeel, 
hetgeen die 'lichtfiltering' versterkt. Door tevens te werken met
kliklijsten die 20 cm naar buiten steken, accentueer je de articu-
latie in de gevel. Zo creëer je een soort gevelgradiënt die
overeenkomt met dat beeld van die houten golfbrekers of de
zon/schaduw rimpeling van het water. We hebben dat ritme zelfs
doorgezet in houten strandpalen die als anti-ramvoorziening op
het maaiveld staan. Die beeldtaal van schelp, rimpeling en
strand is goed gelukt. Bovendien krijg je door het witte dak en
die vrolijke gevelkleuren een zonnig 'Zomer in Zeeland'-
gevoel."

Win-winsituatie

Bij de hoofdentree van het gebouwencomplex heeft de
strakke gevel een opvallende ronding naar binnen, zodat
de bezoekers via een uitnodigend voorplein vanzelf naar
de entree worden 'gezogen'. Boven dit voorplein zorgt de
frivole luifelconstructie voor een aangename ambiance.
De luifel gaat vloeiend over in het dak, dat zich over de
twee verdiepingen hoge gebouwen vouwt. Alleen het
ROC torent met zijn grotere hoogte boven het bouw-
volume en dak uit. Maar dit deel hoort er helemaal bij,
zo verwant is het qua vormgeving. "De opbouw met
efficiënte gebouwen en een karakteristiek dak is een
geslaagd idee gebleken, nu je kunt zien hoe Zep
Middelburg zich architectonisch manifesteert. En niet
te vergeten: het is een aansprekend maatwerk-
gebouw geworden voor de verscheidenheid aan
gebruikers. Deze ontwikkeling betekent een win-
winsituatie: een aanwinst voor Zeeland en een 
aanwinst voor de Nederlandse of buitenlandse
toerist die afwisselend vertier zoekt. Volg de 
borden Middelburg en het vrijetijdspark doemt
vanzelf op. Niet te missen. Maar dat was archi-
tectonisch ook juist de bedoeling. Een landmark
te midden van de vlakke Zeeuwse akkers."

Van jong tot oud

Zep Middelburg is een bestemming voor 
het hele gezin. Het park omvat in totaal
23.000 m2 aan vloeroppervlakte (17.000 m2

leisure en 6.000 m2 winkels). ROC Zeeland
omvat 10.000 m2 vloeroppervlakte. Tot de
(geplande) gebruikers behoren:

• Music Hall
• ROC Zeeland
• Burggolf Middelburg
• De Voetbal Experience
• Fitt for all, fitnesscenter
• Horeca, (o.a. La Place en KFC)
• Detailhandel, (o.a. BCC, Toys XL en HeBu Sport)
• Mini Mundi, familiepretpark met gebouwminiaturen

Lef en verstand

Zep Middelburg is een plan van de ontwikkelaars
TCN en RECC. Je moet volgens architect Maurice Nio
lef en verstand hebben om zoveel functies te smeden
tot zo'n uniek leisure concept. "Het is meer dan het 
combineren van enkele winkel- en vertierfuncties in 
een projectontwikkeling." Het internationale TCN is een
vernieuwend vastgoedbedrijf dat een onconventionele
aanpak niet schuwt en innovatieve vastgoedconcepten
ontwikkelt en exploiteert. Geïntegreerd projectmanage-
ment zorgt voor waardecreatie vanaf conceptontwikke-
lingsfase tot en met vastgoedbeheer. RECC bedenkt 
en realiseert voor bedrijven, ontwikkelaars en overheden
toonaangevende werk- en vrijetijdsomgevingen, die 
duurzaam sociale, culturele en economische waarde 
verschaffen. Een onderscheidend product voor een 
specifieke doelgroep waarborgt die economische waarde.
Creativiteit wordt gefundeerd op gedegen marktkennis en
uitgebreide ontwikkelingservaring.



ZEP, Middelburg

Opdrachtgever:
ZEP Vrijetijdspark Middelburg VOF, waarin
TCN, Utrecht en RECC, Vinkeveen 
participeren

Architect: 
NIO architecten, Rotterdam

Constructeur: 
Ingenieursbureau SmitWesterman, Gouda

Bouwer: 
Walcherse Bouw Unie, Middelburg   

Staalbouw:
Meijers Staalbouw, Serooskerke

Projectpartner gevelbekleding:
Kingspan, Tiel  
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