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Ruimtelijke ordening is in toenemende mate een gecombineerde opgave van boven- en ondergrondse ontwikkeling. Er 

is veel kennis en ervaring op dit gebied in Nederland, alleen wordt deze informatie niet altijd goed benut. Dit heeft vaak 

te maken met de complexiteit van ruimtelijke vraagstukken, maar ook met het feit dat de ontwikkeling van de boven- 

en ondergrond door verschillende stakeholders en professionals worden aangestuurd. De RO2 Bodemgame, ontwikkeld 

door een samenwerkingsverband van SKB, RO2 en StrateGis, biedt de mogelijkheid om met behulp van een serious  

game kennis te delen en het gesprek aan te gaan over de ontwikkeling van boven- én ondergrond. Dit is niet alleen 

interessant voor bodemkundigen en ruimtelijke ordenaars, maar ook voor managers, projectleiders en bestuurders van 

overheden, ontwikkelaars, woningcorporaties, natuurorganisaties, energie- en waterbedrijven.   

SERIOUS GAMING 

De RO2 Bodemgame is een ‘Multiplayer Serious Game’ 

over de rol van de ondergrond bij ruimtelijke 

ontwikkelingen. De RO2 Bodemgame biedt de 

mogelijkheid om in de huid te kruipen van een van de 

stakeholders bij ruimtelijke ontwikkeling. In een virtuele 

3D-omgeving moeten verschillende actoren met elkaar 

samenwerken, onderhandelen en communiceren om te 

komen tot bovengrondse en ondergrondse 

ontwikkelingen in een gebied. Ondergronds bevinden 

zich vele objecten, zoals funderingen, tunnels, leidingen, 

boringen naar bodemenergie, grondwater, wortels en 

ook bovengronds zijn er verschillende belangen en 

ontwikkelmogelijkheden. In 3D worden alle activiteiten 

en uitkomsten van maatregelen, die zich ondergronds en 

bovengronds in een gebied plaatsvinden, gevisualiseerd. 

Daarnaast zien de spelers de effecten van de 

maatregelen op scores als people, planet en profit.  

 

 

INZETBAARHEID VAN DE GAME 

Voor bewustwording en educatie 

Tijdens het spelen van de game krijgen de deelnemers 

inzicht in de problematiek, terminologie, de heersende 

thema’s en mogelijke maatregelen. De deelnemers 

kunnen in het spel vanuit een bepaalde stakeholderrol 

maatregelen nemen die invloed hebben op indicatoren. 

Hiermee wordt samenwerking op inhoudelijk, 

procedureel en procesniveau gestimuleerd en ontstaat er 

kennis van en begrip voor de diverse rollen, taken, 

belangen, verantwoordelijkheden en zienswijzen van de 

diverse stakeholders. De game kan gedurende een 

dagdeel gespeeld worden met een groep van 4 tot 30 

deelnemers en kan gecombineerd worden met een 

theoretische inleiding en/of een praktijkdiscussie.   

Voor projectondersteuning en teambuilding 

De RO2 Bodemgame kan ook ingezet worden ter 

ondersteuning van de samenwerking en kennis-

uitwisseling tussen de stakeholders binnen een specifiek 

project. Door het spelen van de game wordt op een 

informele manier kennis uitgewisseld en algemene 

belangen in kaart gebracht. De uitkomsten van de game 

kunnen vervolgens vertaald worden naar het specifieke 

project. Dit geeft de opdrachtgever verdere houvast bij 

het opzetten van de projectorganisatie, het verkennen 

van risico’s en kansen en het bepalen van de rol- en 

taakverdeling tussen de verschillende stakeholders. De 

Bodemgame kan gecombineerd worden met de inzet van 

de RO2 Bodemtool om de projectspecifieke situatie in 

kaart te brengen.   



OVER RO2 

Serious Gaming voor serieuze vraagstukken 

Of het nu gaat om thema’s als duurzaamheid, 

ruimtelijke ordening of andere maatschappelijke 

vraagstukken, RO2 biedt u de mogelijkheid om door 

middel van serious gaming inzicht te vergroten en 

samenwerking te verbeteren, zowel binnen uw eigen 

organisaties als met andere stakeholders. Onze 

serious games worden gebruiksvriendelijk ontworpen 

en op een manier dat ook niet specialisten op een 

bepaald thema inzicht krijgen en het spel kunnen 

spelen.  

 

Uw vraag centraal 

RO2 is een klein, flexibel en dynamisch bedrijf. 

Hierdoor zijn de lijnen kort en zijn wij uitstekend in 

staat om creatief en constructief in te spelen op de 

wensen van de klant. Als een opdracht dit vereist, 

schakelen wij voor specifieke werkzaamheden andere 

bureaus of deskundigen in. Het uitgangspunt in onze 

werkwijze is om onze games en tools af te stemmen 

op de gebruiker, in plaats van de gebruiker af te willen 

stemmen op onze producten.  

 

Onafhankelijk 

RO2 is een onafhankelijk bureau. Direct contact 

tussen de opdrachtgever en de adviseur staat centraal 

en we hechten veel waarde aan de juiste 

wisselwerking met de klant. Naast de wil om te 

leveren wat u vraagt, kijken we ook naar wat u nodig 

heeft. Daarbij houden wij rekening met 

maatschappelijke belangen, financiële mogelijkheden 

en technologische ontwikkelingen. Uiteindelijk is het 

onze verantwoordelijkheid om onze opdrachtgever 

kwalitatief hoogstaande, gedragen en duurzame 

oplossingen te bieden.  

GAME STAD, PLATTELAND OF OP MAAT 

De RO2 Bodemgame is uitgewerkt in twee 

basisscenario’s: een landelijke en een stedelijke game. 

Bij de landelijke game zijn de provincie, de agrarische 

sector, het waterschap en een private natuurbeheerder 

de spelers die maatregelen kunnen nemen in de boven- 

en ondergrond. De stedelijke game wordt in een 

stedelijke setting gespeeld door de gemeente, een 

woningcorporatie en een water- en een energiebedrijf. 

Doel bij beide scenario’s is voor elke stakeholder het 

maximaliseren van de eindscore door het nemen van en 

onderhandelen over verschillende maatregelen boven- 

en/of ondergronds. RO2 biedt ook de mogelijkheid om 

spelelementen aan te passen en op maat te maken. Er is 

ook een Engelstalige versie van het spel gemaakt voor 

het spelen met een internationaal deelnemersveld.   

 

TOEPASSINGEN IN DE PRAKTIJK 

De RO2 Bodemgame wordt door verschillende 

organisaties en kennisinstellingen ingezet, waaronder:  

Gemeenten: Rotterdam, Amsterdam, Utrecht 

Provinciën: Groningen, Drenthe en Brabant 

Kenniscentra: SKB, TNO, Hanze Hogeschool, Erasmus 

Universiteit Rotterdam 

Bedrijfsleven: Grontmij, SBNS, StrateGis, Ambient  


