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Even voorstellen: 
• Kenniscentrum Energie, Hanzehogeschool 

Groningen 

• Toegepast wetenschappelijk onderzoek op het 
gebied van energie.  

• Doel: energietransitie versnellen. 

• Onderzoek – onderwijs – bedrijfsleven - 
maatschappij 

 
Vanavond 

Erika Zomerman 

Frank Pierie 



Van A naar een (elektrisch) Duurzaam dorp 
 
1. Alle rollen moeten samen werken om het 

productiedoel te behalen 
 

2. Alle rollen moeten een individueel doel 
behalen 

Doel van het spel 



Zes verschillende rollen in het spel: 

• Productie / Voorzitter 

• Mensen 

• Planeet 

• Winst 

• Balans 

• Wetgeving    (optioneel) 



De Kaart 

Scoorkaarten 
 4x 

Het bord 



Het bord Pion per rol 
 

waarmee je je eigen 
score kan bijhouden 
 

Chairman (Wit) 
Mensen 
Planeet 
Winst 
Balans 
Wetgeving 
 

Plek voor 
Efficiëntiekaart 
Batterijkaart 



Elke kaart heeft verschillende scores voor elke rol 

VS. 



Kaarten 

• Elke kaart representeert het gebied 
dat nodig is voor de desbetreffende 
technologie 

 
• Alle kaarten kunnen op het bord 

worden geplaatst m.u.v. de Batterij en 
de Efficiëntie kaart 

 
• De kleur geeft aan waar de kaart 

geplaatst kan worden 
- Wit voor landbouwgrond 
- Groen voor parken 
- Rood voor bebouwde gebieden 

Zon in Veld 

Plaatsen op kaart 

Zon in Veld kan 
geplaatst worden op 
beschikbaar land 





Twee rondes vandaag 
• Ronde 1 is elektrisch neutraal 

 

• Ronde 2 is elektrisch + 
warmte doormiddel van 
warmtepomp 

Electricity

Gas

14% 

86% 



Warmtepomp met COP 3 



Om een gezamenlijk 
doel te behalen is 
samenwerken zeer 
gewenst 
 



Let’s 
start 



Ronde een (10 minuten) 

1) Rolverdeling (1 voorzitter en max 2 per andere rol) 

 

2) Elke rol legt zijn favoriete kaart op het bord (2 min) 

 

3) De mogelijkheid om te overleggen en de mogelijkheden 
uit te proberen om de doelen te behalen (8 min) 

 



• Voor de productie 
moeten alle rollen 
gezamenlijk 20 punten 
scoren 
 

• Individueel moet elke 
rol 20 points 
verzamelen 

TIMER START 



Ronde twee (10 minutes) 

1) Rolverdeling (1 voorzitter en max 2 per andere rol) 

 

2) Elke rol legt zijn favoriete kaart op het bord (2 min) 

 

3) De mogelijkheid om te overleggen en de mogelijkheden 
uit te proberen om de doelen te behalen (8 min) 

 



• Voor de productie 
moeten alle rollen 
gezamenlijk 80 punten 
scoren 
 

• Individueel moet elke 
rol 80 points 
verzamelen 

TIMER STARTS 


