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Achtergrond

• Rivier management in Nederland
– Hoogwaterveiligheid

– Ecologie

– Economie

– Laagwater

– …

• Ruimte voor de Rivier
– Nieuwe aanpak

– Ruimte voor water

– ‘Ruimtelijke maatregelen’



Achtergrond

Sidechannel construction Dike relocation
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• Hoogwaterveiligheid leidend in rivier management (primaire doel)



Achtergrond

• Hoogwaterveiligheid leidend in rivier management (primaire doel)

• Hydrodynamische modellen
– Berekenen effecten
– Beslissingen over maatregelen

• Modellen voor veel stakeholders
black box

– Gaat iets in
– Komt iets uit

Hydrodynamisch model interface



Doelstelling

• Ruimtelijke maatregelen zorgen voor nieuwe afwegingen t.a.v. rivier management doelen

• Virtual River Game design doel: Gezamenlijk verkennen van mogelijke rivier management strategieën
– Leren over de rivier functies, maatregelen, effecten en afwegingen
– Leren over rollen en perspectieven van andere stakeholders
– Leren over werking van hydrodynamisch modellen en gebruik van deze modellen om beslissingen te nemen

Nevengeul aanleggen Dijkverlegging Uiterwaarde ruwheid verlagen



Virtual River Game spelbord



Virtual River Game spelbord



Virtual River Game spelbord

• Twee modulaire spelstenen per zeshoek locatie: 
– Hoogte (rode markers)
– Landgebruik (blauwe markers)



Virtual River Game spelbord

• Spelbord als ‘tangible user interface’
• Spelbord digitaal bordmodellen & Tygron platform
• Projectie van model output op het spelbord

Camera (webcam)
+ light source

Spelbord & 
visualisaties

Touchscreen,
control + Tygron

Projector



Virtual River Game spelbord

• Omzetten fysieke spelbord naar digitaal spelbord

Camera view below the board

Camera (webcam)
+ light source

Touchscreen,
control + Tygron

Projector

Spelbord & 
visualisaties



Visualisatie impressie






Visualisatie impressie
Dike relocation






Touchscreen interface

Process board
Run model

Finalize action

Change game
board
visualization 

Facilitator
controls (start
game and
recovery)



Game indicatoren

Hoogwaterveiligheid

Biodiversiteit

Budget



Game informatie panels

Combinatie mogelijkheden
hoogte en landgebruik stenen

Indicatie van effecten op
Biodiversiteit t.a.v.
veranderen landgebruik

Overview van de kosten per 
spelbord locatie voor
verschillende maatregelen



De Virtual River Game

• Collectief in-game doel: verbeteren hoogwaterveiligheid en biodiversiteit binnen budget

• Spelers spelen de game vanuit een rol
– Water manager
– Natuur manager
– Budget manager

• Rollen hebben eigen, specifieke
doelen en protestacties

• Vier spelrondes, zes mogelijke maatregelen

• Gegeven spelscenario, samen verkennen



Evaluatie

• Vijf evaluatie sessies
– Twee enkel professionals
– Drie mix professionals en

niet-professionals (relatieve leken)

• Game goede representatie van
de werkelijkheid

– Rivier systeem (fysieke werkelijkheid)
– Discussies
– Stakeholder rollen (sociale

werkelijkheid) Photo: Deltares



Evaluatie

• Relatieve leken
– Veel algemene inzichten
– Rivier systeem, maatregelen,

trade-offs …
– Werking en gebruik hydrodynamisch

model
– Stakeholder rollen
– Perspectieven andere spelers

• Professionals
– Specifieke inzichten
– In belangen andere rol
– Perspectieven andere spelers

Photo: Deltares



Evaluatie

• Bijdrage ontwerp aan inzichten
– Toegankelijk: spelbord als interface

– Gezamenlijk object

– Lagere cognitieve belasting

– Transparent: visualisatie effecten
op veranderde locaties

– Experimenteren: ontwerpen,
implementeren en evalueren van
interventies (continue      )

Photo: Deltares



Toegevoegde waarde

• Virtual River Game gevalideerd en geëvalueerd

• Fysiek spelbord als interface biedt meerwaarde om met name professionals en
relatieve leken te faciliteren om samen scenario’s te verkennen

• Verbeterpunten en verdere uitwerkingspunten
– Game als level 1, level 2 met meer complexiteit en rollen

– Twee game tafels aan elkaar verbinden, veranderingen op
tafel 1 hebben effect op tafel 2



Wat kan ik ermee?

• Virtual River Game gebouwd
op een platform

– Fysiek spelbord

– Hardware componenten
(off-the-shelf)

– Software package

– Tygron & modellen
(software plug-ins)

• Direct bruikbaar en
aanpasbaar



Wat kan ik ermee?

• Aanpassing mogelijkheden
– Andere spelstenen

– Andere modellen (als plugin
in software of in Tygron)

– Andere processing digital
spelbord

– Ander grid spelbord (aantal
stenen, vorm stenen)

– Andere indicatoren

– Andere visualisaties

– …

• Software: GPL-3.0 licentie*

* Intentie, moet nog formeel worden vastgelegd



Wat kan ik ermee?

• Mogelijke toepassingsgebieden
– Alles met een ruimtelijke component, flexibele schaal

– Water; river, delta, kust, …

– Landgebruik; agricultuur, natuur, …

– Ruimtelijke planning; stedenbouw, infrastructuur, …

– Bouw (?); architectuur, … 

• Potentie verkennen

• Welke mogelijkheden zien jullie?



Overview

• Fysiek spelbord gekoppeld aan digitale modellen
en Tygron platform

• Meerwaarde om met name professionals
en relatieve leken te faciliteren om samen
scenario’s te verkennen

• Game platform biedt aanpassings- en
toepassingsmogelijkheden

• Welke mogelijkheden zien jullie?

Photo: Deltares

Project info:

Contact: 
r.j.denhaan@utwente.nl

https://kbase.ncr-web.org/rivercare/projects/project-g1/
mailto:r.j.denhaan@utwente.nl
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