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Introductie

Hoe kan boven- en ondergrondse ruimte integraal worden 
ontworpen? En welke spelvorm is nodig om opgaven in 
onder- en bovengrond met elkaar in verband te brengen? 
Wie speelt dit spel en hoe zorgen we ervoor dat 
verschillende werkvelden en belangen samen tot creatieve 
oplossingen komen?

In het kader van het project 4D-bouwenvelop van het COB-
netwerk werd tool C ontwikkeld om antwoord te geven op 
deze vragen.

Met deze tool is een werkwijze ontwikkeld die de belangen 
en opgaven in onder- en bovengrond samenbrengt. Wij 
beschouwen de 4D-bouwenvelop als een collectieve 
ontwerpopgave, een opgave waarbij de input en kennis 
vanuit verschillende denk- en beleidsvelden samengebracht 
dient te worden.

Integraal ontwerpen vanuit onder- en bovengrond is een 
complexe puzzel, een puzzel die gezamenlijk gelegd moet 
worden. Een belangrijk uitgangspunt in het ontwikkelen 
van het spel is dus ook dat het samenwerking aanmoedigt. 
Er zijn geen winnaars in dit spel. Het gesprek, de 
gezamenlijk geformuleerde denkrichting en een creatieve 
samenwerking staan centraal.

Veel speelplezier!
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Gezamenlijk werken aan integrale 
oplossingen in onder- en bovengrond.
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Vijf thema’s

De basis van het spel is een fictieve doorsnede van de stad, 
aan de hand waarvan vijf relevante thema’s en opgaven zijn 
geformuleerd.  Elk thema vertegenwoordigt een actuele 
ruimtelijke inpassingsvraag in onder- of bovengrond.

Klimaatadaptatie
De impact die een veranderend klimaat heeft op onze 
fysieke ruimte. 

Bouwen en wonen
De druk op de bestaande stad neemt toe door 
een toenemende vraag aan nieuwe woningen en 
voorzieningen.

Gezonde stad
Bouwstenen die bijdragen aan een groenere en gezondere 
leefomgeving voor mens en dier.

Duurzame netwerken
Een goed functionerende stad kan niet zonder goed 
ingepaste en beheerde (ondergrondse) netwerken. 

Bodem en ondergrond
Zorgdragen voor de vitaliteit van de bodem en ondergrond 
vormt letterlijk het fundament van een gezonde stad.
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Klimaat-
adaptatie

Bouwen 
en wonen

Duurzame 
netwerken

Bodem- en 
ondergrond

Gezonde 
stad

Stapeling van opgaven.
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COB-congres

Tijdens het COB-congres op 20 juni 2022 werd een eerste 
concept van het spel getest met aanwezigen. Het bekende 
Jenga-spel was hierbij de inspiratie. De vijf thema’s waren 
vertaald naar verschillende gekleurde blokken en 
bijpassende opdrachtkaarten.

Het spel werkte goed, waarschijnlijk omdat vrijwel iedereen 
het spel al eens eerder had gespeeld.  Een lage instap zorgt 
ervoor dat mensen uit verschillende disciplines direct aan de 
slag kunnen. Lessen die zijn getrokken tijdens deze 
testsessie:

• Meer aandacht voor het samenwerken als een team.

• Herkenbaarheid van de bouwstenen en de introductie 
van schaal.

• Nadenken over de factor tijd, waardoor strategische 
keuzes moeten worden gemaakt.

• In plaats van afbreken, zou het gezamenlijk opbouwen 
centraal moeten staan.

Deze lessen zijn meegenomen in de verdere 
ontwikkeling van het spel.
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Spelen van het conceptspel tijdens het COB-congres op 20 juni 2022.
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Bouwstenen

De vijf thema’s zijn doorvertaald naar bouwstenen in 
figuurlijke en letterlijke zin. De bouwstenen zijn abstracte 
weergaven van de ruimtelijke opgaven of ingrepen in de 
boven- en ondergrond van de bestaande stad.

De bouwstenen zijn zodanig vormgegeven dat zij makkelijk te 
stapelen en combineren zijn. Zodoende stimuleren zij een 
creatieve en speelse houding bij de spelers.

Per thema is daarnaast een aantal opdrachten bedacht. 
Gedurende het spel worden deze opdrachten door de spelers 
uitgevoerd. De opdrachten zijn direct gerelateerd aan de vijf 
thema’s en verwijzen naar een van de bouwstenen.  
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De ontwikkelde bouwstenen.
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De ontwikkelde bouwstenen.
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bouwstenen

parkeergarage

waterplein vijverregenton singelzwembad

appartementenkantoren woningenmuseum

inspectieputwijnkelderfunderingbodem-
verontreining

archeologie

k&L rioleringelectrawarmtenetinternet

arboretumgroene slingerbuurtparkmulticourtpocketpark

parkeergarage

waterplein
vijverregenton singelzwembad

appartementenkantoren woningenmuseum

inspectieputwijnkelderfunderingbodemverontreiningarcheologie

k&L rioleringelectrawarmtenetinternet

arboretumgroene slingerbuurtparkmulticourtpocketpark

parkeergarage

waterplein vijverregenton singelzwembad

appartementenkantoren woningen

inspectieputwijnkelderfunderingbodemverontreiningarcheologie

k&L rioleringelectrawarmtenetinternet

arboretumgroene slingerbuurtparkmulticourtpocketpark
parkeergarage

waterplein vijverregenton singelzwembad

appartementenkantoren woningenmuseum

inspectieputwijnkelderfunderingbodemverontreiningarcheologie

k&L rioleringelectrawarmtenetinternet

arboretumgroene slingerbuurtparkmulticourtpocketpark

museum

Bouwen en
wonen

Klimaat-
adaptatie

Nieuwe
netwerken

Cultuur onder vuur! 
Er moet een 

nieuw museum 
gebouwd worden.

warmtenet

Wateroverlast! Je moet 
meer water bergen in 

je wijk. Maak een 
waterplein.

Energietransitie! Er 
moet z.s.m. een 

warmtenet aangelegd 
worden door je wijk.

De ontwikkelde bouwstenen.

Voorbeelden van opdrachtkaarten.
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Een verticale puzzel

Het spelbord bestaat uit een transparante plaat, die zowel 
horizontaal als verticaal op een tafel kan worden geplaatst. 
Het bord representeert een ficieve en abstracte doorsnede Op 
het bord is een grid uitgezet, dat ervoor zorgt dat de 
bouwstenen vast blijven zitten op het bord.  

Deelnemers wordt gevraagd om tijdens het spelen in de 
bouwstenen in het grid te plaatsen. Aan het eind van het spel 
wordt bepaald waar het maaiveld ligt. Wat is onder- en wat is 
bovengronds en hoe verhouden deze werelden zich tot 
elkaar?

Het transparante spelbord biedt de mogelijkheid om de 
spelvorm specifiek te maken voor een locatie of opgave 
middels het toevoegen van een achtergrond. Denk hierbij aan 
een bestaande doorsnede van een locatie. Hierin kunnen 
bestaande bebouwing, kabels en leidingen of grondsoort 
worden meegenomen. Deze beperkingen spelen dan mee in 
het spel en dragen bij aan de complexiteit van het vraagstuk.

Pagina 13 van 21



een verticale puzzel

Het spelbord in verticale positie Het spelbord met een aantal bouwstenen

Bestaande hoogbouw met 
parkeergarage

Woonwijk met veel 
kabels en leidingen 

Bestaand industriegebied 
met vervuilde bodem

Voorbeelden van achtergrondplaten.
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Aanvullende spelregels

Om het realiteitsgehalte en de complexiteit van het spel 
verder te verhogen, kan worden gespeeld met een set 
aanvullende regels. Deze regels dwingen de speler 
strategische keuzes te maken bij het bepalen waar en 
wanneer de blokken worden geplaatst op het spelbord.

Zo kan worden afgesproken worden dat bouwstenen in de 
categorie 'water en bodem' elkaar altijd moeten raken. Of om 
verdichten en vergroenen te stimuleren, kan als regel gelden 
dat groene bouwstenen gecombineerd moeten worden met 
bouwstenen uit de categorie 'bouwen en wonen'.

Ook kunnen bouwstenen elkaar uitsluiten. Zo zouden 
bouwstenen uit de categorie 'netwerk' de nabijheid van water 
kunnen uitsluiten in verband met risico voor calamiteiten. Of 
kan worden afgesproken dat twee bouwstenen van de 
categorie 'bouwen en wonen' elkaar niet mogen raken in 
verband met daglichttoetreding.

De introductie van dergelijke regels kan bij aanvang van het 
spel in samenspraak met de deelnemers worden bepaald.
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Water en bodem sturend

Voldoende lucht en ruimte tussen 
gebouwen

Uitsluiten van risicovolle 
confrontaties

Bodem en groen als 
vruchtbare combinatie

Stimuleren van groene 
verdichting

Voorbeelden van aanvullende spelregels.
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1. De stapel met kaartjes wordt geschud. Elke speler pakt
een aantal opdrachten die uitgevoerd moeten worden op
het bord.

2. Spelers bepalen gezamenlijk de volgorde en positie van
uitvoering.  Voor het maken van een gezonde stad is
samenwerken een vereiste.

3. Uitgevoerde opdrachtkaarten worden omgedraaid,
waarna elke speler een set nieuwe opdrachten krijgt. Elke
nieuwe ronde voegt complexiteit aan het spelbord toe.

4. Wanneer het spelbord vol is, worden de uitgevoerde
opdrachten verzameld en per categorie gescoord. Spelers
wordt gevraagd gezamenlijk te reflecteren op het
eindresultaat.

Reflectie
Het spel wordt afgesloten met een terugblik op het proces 
en de keuzes die zijn gemaakt bij de totstandkoming van de 
‘4D-stad’. Wat voor stad is hier gemaakt en hoe is deze tot 
stand gekomen? Heeft het team slim samengewerkt en wat 
zou de volgende keer beter kunnen? Is er integraal gewerkt 
en hoe verhoudt de ondergrond zich tot de bovengrond?

Het spel spelen
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1.

3. 4.

2.

Verloop van het spel.
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Verticale puzzel
Werkwijze die boven- en ondergrondse ruimte 

samenbrengt tot één ontwerpopgave

Ruimtelijke planning is een ingewikkelde puzzel die door grote systeemtransities (circulaire 
economie, klimaatverandering, etc.) nog complexer wordt. Vanuit het COB-project 
4D-bouwenvelop is een serious game ontwikkeld om op een laagdrempelige manier 
onderzoek te doen naar een integraal ontwerp.

De basis van het spel is een fictieve doorsnede van de stad, aan de hand waarvan vijf relevante 
thema’s en opgaven zijn geformuleerd. Elk thema vertegenwoordigt een actuele ruimtelijke 
inpassingsvraag in onder- of bovengrond. Vervolgens zijn er (letterlijke) bouwstenen gemaakt 
die deze opgaven representeren. Deelnemers wordt gevraagd om tijdens het spelen in de 
bouwstenen in het speelbord te plaatsen. Aan het eind van het spel wordt bepaald waar het 
maaiveld ligt. Wat is onder- en wat is bovengronds en hoe verhouden deze werelden zich tot 
elkaar?

Het spel wordt afgesloten met een terugblik op het proces en de keuzes die zijn 
gemaakt bij de totstandkoming van de ‘4D-stad’. Wat voor stad is hier gemaakt 
en hoe is deze tot stand gekomen? Heeft het team slim samengewerkt en wat 
zou de volgende keer beter kunnen? Is er integraal gewerkt en hoe verhoudt de 
ondergrond zich tot de bovengrond? Er zijn geen winnaars in dit spel. Het 
gesprek, de gezamenlijk geformuleerde denkrichting en een creatieve 
samenwerking staan centraal.




