
We-Energy Game

De complexiteid van de energietransitie

Frank Pierie



Hanze

Introductie

1. Waarom energietransitie
2. Energieopwek.nl
3. Klimaatmonitor 
4. We-Energy Game
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http://klimaatagenda.minienm.nl/ 

Waarom EnergieTransitie?

1. Fossiele bronnen raken op

2. Klimaatverandering
- Vervuiling omgeving

- Opwarming aarde

- Uitsterven diersoorten

- Stijgende zeespiegel

- Enz.

http://klimaatagenda.minienm.nl/
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http://energieopwek.nl/ 
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https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/

https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/
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Wat is uw rol in de energietransitie?

Hoe kunnen landbouwers participeren in de 
energie transitie
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Ruimte is van essensieel belang

https://ruimtevolk.nl/wp-
content/uploads/sites/115/2018/02/180221_Ruimtelijke_verkenning_Energie_en_Klimaat_LQ.pdf

RAPPORT: RUIMTELIJKE VERKENNING ENERGIE EN KLIMAAT

https://ruimtevolk.nl/wp-content/uploads/sites/115/2018/02/180221_Ruimtelijke_verkenning_Energie_en_Klimaat_LQ.pdf
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Waar moet het komen dan?

• Reductie energievraag NL van 3050 naar 2500 PJ

• +/- 500 PJ wind op zee

• 2000 PJ bronnen op land

• Waar is het meeste land?

RAPPORT: RUIMTELIJKE VERKENNING ENERGIE EN KLIMAAT
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We-Energy Game
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Were was the game already played

• Brussel

• Rotterdam

• Groningen

• Wolvega

• Bakkeveen

• Drachten

• Emmen

• Assen

• Loppersum

• Kollum

• Nes (Ameland)

• Leeuwarden

• Winschoten

• Uithuizen

• Haren

• Tolbert

• Stadskanaal

• Kantens

• Heereveen

• Wageningen

• Haaksbergen

• Rottevalle

• Doetinchem

• S’ Hertogenbosch

• Tiel

• Breda

• Hoogeveen

• Gieten

• Enschede

• Hengelo

• Almelo

• Borne

• Haaksbergen

• Tynaarlo
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http://www.we-energy.eu

http://demo.madmultimedia.nl/we-energy/game/
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Doel van het spel

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
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Zes verschillende rollen in het spel:

• Productie / Voorzitter

• Mensen / People

• Planeet / Planet

• Winst / Profit

• Balans / Balans

• Wetgeving / Permits    
(optioneel)
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De Kaart

Scoorkaarten
4x

Het bord (1)
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Het bord (2)
Pion per rol

waarmee je je eigen 
score kan bijhouden

Chairman (Wit)
Mensen
Planeet
Winst
Balans
Wetgeving

Plek voor
Efficiëntiekaart
Batterijkaart
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Elke kaart heeft verschillende scores voor elke rol

VS.
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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
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Voorbeeld plaatsing kaart

PV zonnepark:

Op landbouwgrond 
kan dit prima

In bebouwd gebied 
zeer lastig
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Pion per rol

waarmee je je eigen 
score kan bijhouden

• Chairman (Wit)

• Mensen

• Planeet

• Winst

• Balans

• Wetgeving

Voorbeeld: spelen van een kaart door de mensen
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Voorbeeld: spelen van een kaart door de mensen
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Voorbeeld: spelen van een kaart door de mensen
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Pion per rol

waarmee je je eigen 
score kan bijhouden

• Chairman (Wit)

• Mensen

• Planeet
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• Wetgeving
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Om een gezamenlijk
doel te behalen is 
samenwerken zeer
gewenst
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Extra toevoeging
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Let’s 
start
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Ronde 1 (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)
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TIMER STARTS

Ronde 1

Voor de productie moeten alle
rollen 20 punten scoren

Individueel moet elke rol 20 
punten verzamelen

De kleur geeft aan waar
de kaart geplaatst kan worden
- Wit voor landbouwgrond
- Groen voor parken
- Rood voor bebouwde gebieden
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Ronde 2 (10 minutes)

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

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

Ronde 2

Voor de productie moeten alle
rollen 80 punten scoren

Individueel moet elke rol 80 
punten verzamelen

De kleur geeft aan waar
de kaart geplaatst kan worden
- Wit voor landbouwgrond
- Groen voor parken
- Rood voor bebouwde gebieden
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Wat is uw rol in de energietransitie?
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Center of Expertise - Energy

QUESTIONS?


