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Websites / Organisaties

www.virtueelplatform.nl

 www.themobilecity.nl

 www.socialcitiesoftomorrow.nl 

www.socialbysocial.com 

www.engagingcities.com

Publicatie
Ownership in de Hybride Stad. 
De Lange, M., & De Waal, M. (2011). 
In opdracht van Virtueel Platform.

www.virtueelplatform.nl/ownership (pdf online) 

Artikel
Stad, spel, media: spelenderwijs eigenaar 
worden van je stad. 
De Lange, M. (2012). 
In: Balkan in de polder: naar organische 
gebiedsontwikkeling in Nederland? (pp. 78-82). 
Amsterdam: Mondriaanfonds 

www.bijt.org/wordpress/my-literature (pdf online)

Artikel
Digitale media en de stad: omarm de 
complexiteit. 
De Lange, M. (2012). 
In: Architectenweb Magazine (nummer 48, mei/
juni 2012), 60-63

www.bijt.org/wordpress/my-literature (pdf online)

Publicatie
Volume 2011 #2: Internet of Things

http://volumeproject.org/blog/2011/07/19/volume-28-internet-of-
things

Artikel
De Rol van Digitale Media in het Stedelijk 
Ontwerp
De Waal, M. (2011)
In: Best Practice #excellente #e-cultuur

www.virtueelplatform.nl/stedelijkontwerp (pdf online)

Openhuis Augmented Reality
Studio 1:1, Studio Maatwerk, e.a.

Als alternatief voor het plaatsen van 
een hek, werd een graffi tiprobleem 
opgelost door een gevelschildering die 
op de smartphone tot leven komt. De 
animatie is ontwikkeld door studenten 
van de nabijgelegen Eindhovense school. 
Zo komen zij in contact met de buurt en 
komen ze niet meer in de verleiding graffi ti 
te spuiten. 

www.studio1op1.nl/augmented%20reality.htm

Andere projecten

Verbeterdebuurt
CreativeCrowds

Een app voor het doorspelen van 
problemen aan de gemeente. Denk 
bijvoorbeeld aan vuilnis dat niet wordt 
opgehaald of kapot straatmeubilair. 
Ook kunnen op de interactieve kaart 
ideeën worden geplaatst zoals een nieuw 
speeltuintje of skatepark. Die worden 
doorgespeeld wanneer tenminste tien 
mensen voor het idee hebben gestemd. 

www.verbeterdebuurt.nl

Urbanode 
VURB

Onderzoeksexperiment in het Trouw 
gebouw in Amsterdam, waarbij bezoekers 
via hun smartphones toegang krijgen 
tot installaties zoals de verlichting op de 
dansvloer of de speakers. Tegelijkertijd 
ontwikkelt Vurb een toolkit waarmee de 
manier waarop gebruikers invloed kunnen 
uitoefenen, kan worden aangepast.

www.vurb.eu/2010/04/09/the-urbanode-project

Groningen aan Zee spel
Partizan Publik

Een serious game waarin bewoners 
kunnen meebeslissen over de toeristische 
toekomst van de Eemsdelta. In het 
spel wordt een periode van dertig jaar 
teruggebracht tot één dag. Ideeën en 
verwachtingen worden versneld vertaald 
in een doe-agenda. Het spel geeft 
deelnemers een blik in de toekomst.

www.groningenaanzeespel.nl

Between You & Me
Martin Riebeek en Inge van ‘t Klooster

Een camera fi lmt de bezoekers van het 
plein voor het Factorium in Tilburg. Deze 
wordt geactiveerd door op een interactieve 
lichtcirkel te stappen, waardoor ook de 
kleur van de pleinverlichting verandert. De 
opname van vier seconden, van close-up 
naar overzicht, wordt vertraagd afgespeeld 
op een groot LED-scherm met toevoegde 
teksten.

www.martinriebeek.nl/betweenyouandme

Baas op Zuid
bbvh architecten 

Een game uit 2002, ingezet bij het 
herontwerp van Rotterdamse wijken. In 
het onlinespel moesten spelers een aantal 
concrete ontwerpkeuzes maken voor hun 
buurt: meer speelplaatsen, meer groen of 
meer parkeerplekken? De ruimtelijke en 
fi nanciële consequenties van hun keuzes 
werden direct zichtbaar. Uitkomsten 
werden doorgestuurd naar de planners. 

www.bbvh.nl/multimedia/196

Face your World Stedelijklab
Jeanne van Heeswijk, Dennis Kaspori

Een langlopend project om jongeren 
en wijkbewoners te betrekken bij hun 
eigen leefomgeving. Met behulp van een 
3D computer-omgeving, de Interactor, 
werkten leerlingen, buurtbewoners 
en experts gezamenlijk zes maanden 
lang aan een alternatief voorstel voor 
het Staalmanpark in Amsterdam. De 
gemeente realiseerde het plan in 2011.

http://classic.skor.nl/artefact-1114-en.html

Favortree

Een favor-trading app die gebruikers 
beloont voor het helpen van mensen in 
hun buurt. Hoe meer je helpt, hoe meer 
je virtuele boom groeit. De game behoort 
tot een nieuwe type games en apps dat 
probeert het gevoel van gemeenschap 
te stimuleren door het uitwisselen van 
diensten, producten of voedsel: een lokale 
(digitale) munt. 

http://blog.favortree.com

Open Data Eindhoven
MAD lab, Gemeente Eindhoven, e.a.

Overheden, bedrijven en particulieren 
zijn producent en eigenaar van gegevens. 
Wanneer deze data toegankelijk worden 
gemaakt, kunnen deze nuttig gebruikt 
woden. Een voorbeeld van experimenten 
met Open Data is de Apps voor Eindhoven 
Challenge. Winnaar was de toepassing 
Buurtvergelijker, waarmee statistische 
gegevens van buurten te vergelijken zijn.

www.openeindhoven.nl

Virtueel Tilburg
Gemeente Tilburg, VirtuoCity

Online 3D omgeving van Tilburg, waarin 
ook nieuwe plannen en ontwikkelingen 
zijn ingetekend. Via een digitale wandeling 
kunnen bewoners en belangstellenden 
deze bekijken. Naast het geven van 
een beeld van heden en verleden, is 
het model bedoeld om met planologen, 
projectontwikkelaars en bewoners te 
communiceren over toekomstige plannen. 

www.tilburg.virtuocity.eu



Centrum voor Architectuur en Stedebouw Tilburg e.o.
Lange Nieuwstraat 172-174
5041 DJ  Tilburg

www.castonline.nl
info@castonline.nl

projectleider: 
Evelien Pieters
www.buroevelienpieters.nl

Subsidiënten: Stimuleringsfonds Creatieve Industrie • Gemeente Tilburg | Hoofdsponsoren: 
De Architectenwerkgroep Tilburg • Bedaux de Brouwer Architecten • Bo.2 architectuur en 
stedenbouw • Bouwfonds ontwikkeling • Heerkens Van Bavel Bouwgroep • Stichting Casade 
• TBV Wonen • Tiwos • WonenBreburg • Van de Ven Bouw en Ontwikkeling | Sponsoren: 
Bouwgroep Van der Weegen • Bouwbedrijf André Doevendans • Lavertuur Planontwikkeling 
• Continu Detachering en Werving & Selectie • Bouwbedrijf Remmers • ’t Heem  

We werken met onze laptop en gratis wifi  in het park, vertellen onze 
vrienden via social media de leukste plekken in de stad en hebben 
dankzij onze smartphone altijd een routekaart bij de hand. Digitale 
media veranderen steeds meer de manier waarop we de stad gebruiken.

Digitale technologieën zijn bijzonder geschikt om mensen te betrekken 
bij hun leefomgeving. Ontwerpers moeten niet langer kant en klare 
ruimtes afl everen, maar open processen bedenken waarin betrokkenen 
kunnen participeren. Voor het bepalen van de regelset om dat in goede 
banen te leiden, kunnen stedelijk ontwerpers leren van spelprincipes 
ingezet door game-makers en mediaprofessionals.

Michiel de Lange van The Mobile City gaat in op de mogelijkheden 
die digitale media bieden voor het maken en gebruiken van de stad. 
Daarna ontdek je een aantal inspirerende projecten waarin digitale 
technologieën en spelprincipes worden ingezet om bewoners te 
betrekken en de stad leefbaarder te maken. Ekim Tan vertelt over het 
project Play the City dat nieuwe manieren van interactieve stedenbouw 
onderzoekt. Sacha Stolp licht het burgerinitiatief Amsterdam 
Wastelands toe. En Kars Alfrink van designstudio Hubbub presenteert 
zijn social game voor een Utrechtse achterstandswijk, Koppelkiek.

foto: virtueel platform  

Michiel de Lange // The Mobile City
Michiel de Lange is mede-oprichter van The Mobile City, een 
onafhankelijk onderzoeksbureau dat de invloed van digitale media 
en technologieën op het stedelijk leven en ontwerp onderzoekt. In 
2010 promoveerde Michiel de Lange met een onderzoek naar mobiele 
media, stedelijk leven en identiteit.  Naast zijn werkzaamheden voor 
The Mobile City, is hij parttime docent Nieuwe Media Studies aan de 
Universiteit Utrecht. 
 
www.themobilecity.nl
www.bijt.org/wordpress
twitter: @mdelange + @themobilecity

foto: Play Oosterworld!, Play the City

Play the City
Play the City ontwikkelt nieuwe methoden voor open en interactieve 
stedenbouw. Het collectief introduceert methoden zoals city-gaming, 
digitale publieke vraagstellingen, interactief leren, het gebruik 
van social media en het co-ontwerpen van de stad in de wereld van 
ruimtelijke planning. Het verbindt deze applicaties met traditionele 
architectuur en stedenbouw. Play the City werkt met steden, 
woningbouwcorporaties en culturele instellingen om interactieve 
plannen te ontwikkelen samen met de inwoners en ontwikkelaars van 
de stad. Het ontwikkelde onder meer serious games voor Oosterwold 
in Almere, als onderdeel van de Internationale Architectuur Biënnale 
Rotterdam in 2012, de Binckhorst in Den Haag en Amsterdam Noord.

Het project wordt gepresenteerd door Ekim Tan, initiatiefnemer van het 
Play the City programma. Zij doet promotieonderzoek aan de TU Delft 
en het International New Towns Institute (INTI). 

www.playthecity.nl
twitter: @play_the_city

foto: www.gisdro.nl/braakliggende_terreinen 

Amsterdam Wastelands 
Een interactieve kaart die tijdelijk gebruik van braakliggende terreinen 
in Amsterdam en Zaanstad stimuleert. Een groep Amsterdammers, 
waaronder vele architecten, stedenbouwkundigen en ambtenaren, 
maakte zich zorgen om de vertraagde stedelijke ontwikkeling in de 
stad. Ze maakten een inventarisatie van braakliggende terreinen en 
namen initiatief voor een interactieve online plattegrond. Deze werd in 
samenwerking met de Gemeente Amsterdam gerealiseerd.

Het project wordt gepresenteerd door Sacha Stolp, Adviseur 
Ingenieursbureau Amsterdam.

www.gisdro.nl/braakliggende_terreinen 
www.virtueelplatform.nl/best-practice/amsterdam-wastelands  

foto: Hubbub

Koppelkiek 
Koppelkiek is een social game die een andere kant van het dagelijks 
leven in de Utrechtse Wijk Hoograven laat zien. De wijk komt niet 
altijd positief in het nieuws. Het fotospel Koppelkiek bracht daarin 
verandering door de mensen in de wijk op een ongedwongen manier 
met elkaar in contact te brengen. Ze kregen de opdracht om zichzelf 
met andere wijkgenoten te fotograferen op een specifi eke plek. De 
foto’s konden op een website worden geplaatst, waarmee bewoners 
punten konden verdienen. De fotoverzameling werd ook verspreid in de 
wijk getoond. 

Het project wordt gepresenteerd door Kars Alfrink, eigenaar van 
designstudio Hubbub. Hij ontwerpt fysieke en sociale games voor de 
publieke ruimte. Een andere game waar hij aan werkte, is Pig Chase: 
een spel dat de interactie tussen mensen en varkens onderzoekt. 

www.koppelkiek.nl
www.whatsthehubbub.nl
twitter: @kaeru + @whatsthehubbub

Stad, spel & digitale media


