
Ondergrond Stratego® en Serious Game 
Underground, een strategische keuze

In stedelijk gebied wordt steeds meer gebruik gemaakt van de ondergrond. Dit komt 
door het gebrek aan bovengrondse ontwikkelruimte en de noodzaak om de ondergrond 
te gebruiken bij opgaven als bijvoorbeeld klimaatadaptatie. Zonder goede voorbereiding 
kan het intensievere gebruik van de ondergrond echter leiden tot onvoorziene risico’s 
en hoge beheerkosten. Grontmij en StrateGis/RO2 onderkennen deze trend en zien 
stagnerende ontwikkelingen en stijgende kosten. 
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Ondergrond Stratego® en Serious Game Underground, een strategische keuze

Om complexe ontwikkelingen in de ondergrond te kunnen beheersen en problemen vroegtijdig 
te tackelen vertaalden Grontmij en Strategis / RO2 hun ervaringen naar Ondergrond Stratego® 
en Serious Game Undergound. Beide werkwijzen geven inzicht in en verbreding van kansen 
voor ontwikkelingen. Beide met een specifiek element. Door gebruik te maken van Ondergrond 
Stratego® en Serious Game Underground kunt u uw ontwikkeling sneller en beter vorm geven, 
met kansen op verbreding van draagvlak en vermindering van kosten.

Complexe vragen, tijdige oplossingen
Bij gebiedsontwikkeling is het aloude credo ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’ voor de ondergrond 
niet langer houdbaar. Door de drukte in de ondergrond beïnvloeden ingrepen elkaar steeds meer. 
Wat de zaak compliceert is dat hierbij vaak meerdere partijen met tegenstrijdige belangen betrokken 
zijn. Ambities zijn alleen haalbaar als alle partijen aanhaken en tijdig meedenken bij het vinden van 
een oplossing.

Ondergrond Stratego®
Ondergrond Stratego® van Grontmij is een interactieve en innovatieve werkvorm die start met een 
analyse van de ondergrondse knelpunten die alle betrokkenen tegenkomen bij ontwikkelplannen. 
Grontmij spreekt vervolgens met de betrokkenen over hun rol en hun belangen en gaat vervol-
gens interactief met de actoren aan de slag op zoek naar gedragen oplossingen. Gebiedspecifieke 
problematiek en de ontwikkelambities worden zo vertaald naar contrete punten voor samenwerking 
en afstemming. Daarnaast bieden we ook een generieke werkvorm om de noodzaak voor samenwer-
king of afstemming van ondergrondthema’s te agenderen. 

Serious Game Underground
Serious Game Underground van StrateGis/RO2 is 
een multiplayer serious game over de rol van de 
ondergrond bij ruimtelijke ordeningsvraagstuk-
ken. Het wordt gespeeld in een virtuele 3D-stad 
of plattelandslocatie. Tijdens het spelen krijgt 
men inzicht in problematiek, terminologie, heer-
sende thema’s en mogelijke maatregelen. Met 
het spel wordt samenwerking op inhoudelijk, 
procedureel en procesniveau gestimuleerd en 
ontstaat kennis van en begrip voor rollen, taken, 
belangen, verantwoordelijkheden en ziens-
wijzen van stakeholders. Tevens vindt door de 
game kennis- en informatie-uitwisseling tussen 
partijen plaats.

Samenvoegen van kennis en kunde 
met optimaal resultaat
Ondergrond Stratego® en Serious Game Under-
ground vullen elkaar naadloos aan qua werk-
vorm, beleving en wijze waarop aan draagvlak 
voor samenwerking wordt gewerkt.  Grontmij 
en StrateGis/RO2 hebben daarom hun expertise 
gebundeld om deze tools optimaal voor uw 
gebiedsontwikkelingen te kunnen inzetten. 
We vinden samen met u voor iedere situatie de 
optimale werkvorm.


