
IRIS: Integrated and Replicable solutions for co-creation In Sustainable cities

IRIS Utrecht presenteert:   

Het Duursamen bordspel 

AAuteurs of makers:    
Bram van Vulpen - concept designer – student Communicatie en Multimedia Design Hogeschool 
Utrecht 

Achtergrond of context van het rapport of product:    
Als student communicatie en Multimedia Design aan de Hogeschool Utrecht is Bram van Vulpen 
gespecialiseerd in concept design. In zijn minor Creatief Ontwerp: Utrecht Smart City aan de 
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht focuste hij zich op de communicatie tussen het project IRIS en 
de inwoners van het Utrechtse Kanaleneiland. Na contact met verschillende stakeholders en het 
testen van ontwerpen koos hij ervoor de inwoners te bereiken middels kinderen op basisscholen. Dit 
omdat de doelgroep met een niet-westerse afkomst lastig te bereiken is. Deze focus leidde tot het 
ontwerpen van het Duursamen bordspel, waarmee jonge kinderen en vervolgens hun ouders 
spelenderwijs geïnformeerd worden over project IRIS en de duurzame veranderingen in hun wijk.  

Kernvraag:   
Ontwerp een communicatiemiddel om via hun kinderen de inwoners van Kanaleneiland te bereiken 
en te informeren over Project IRIS en duurzame veranderingen in hun wijk.  

Opbrengst:    
Bram van Vulpen heeft het Duursamen bordspel kunnen opleveren aan project IRIS. Het spel is getest 
met kinderen op basisschool Kaleidoscoop en op BSO Kind & Co. Het is een middel dat gebruikt kan 
worden op meerdere momenten: met kinderen in de les, met ouders op een ouderavond, als 
introductie tijdens de co-creatie sessie en diverse andere mogelijkheden. Daarnaast is het spel 
gemakkelijk aanpasbaar voor andere steden of doelgroepen. 

Tags:
Duurzaamheid, Duursamen, bordspel, Kanaleneiland 

Contact: 
bramvanvulpen96@hotmail.com 
ina.vanderbrug@hku.nl 









Project IRIS is een Europees project, 
naast Kanaleneiland werken ze ook in 

Frankrijk (Nice) en Zweden (Gothenburg). 
Kanaleneiland is de voorbeeld wijk voor 

Utrecht.

Noem de Europese 

Nederland.

Wist je dat je energie bespaart door kleine 
pannen te gebruiken tijdens het koken? 

Zo duurt het minder lang voordat de pan 
en het eten warm en gekookt is.

Wrijf in je handen tot 
ze warm zijn

Wist je dat je al energie kan besparen 
door alle deuren goed te sluiten?

Sluit alle deuren in huis

Er komen co-creatie sessies van 
project IRIS zodat alle bewoners van 

Kanaleneiland mee kunnen
werken aan een duurzame wijk.

Noem een plek in 
Kanaleneiland waar 



Er komt slimme straatverlichting, deze 
zullen zelf kunnen nadenken wanneer 

er bijvoorbeeld meer licht gegeven moet 
worden als iemand langs loopt.

Wat zou nog meer 
handig zijn, als 

dat kon?

De gerenoveerde woningen krijgen
ook een nieuwe keuken.

Noem allemaal op
wat je gister hebt

gegeten, alleen jij krijgt 
een muntje.

De verbouwde woningen worden voorzien 
van een slimme thermostaat, deze is van 
Eneco en heet TOON. Zo krijg je inzicht 

in hoeveel stroom en gas je verbruikt en 
hoeveel dat kost.

Bedenk een getal 
onder de 10, degene 
die het goed raadt, 
krijgt net als jij een 

energiemuntje!

TOON

11:25

150 watt 2,5m3
Stroom

weg

comfort slapen

thuis

Gas
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De gerenoveerde woningen krijgen
ook een nieuwe badkamer.

handen wassen, alleen 
jij krijgt een muntje.



Door alle acties van Project IRIS kan 
iedereen straks geld besparen.

Gooi een muntje op. 
Landt het energieteken 

twee.

€€€
In samenwerking met Project IRIS voert 
Bo-Ex de bouwprojecten uit. Zij zorgen 
ervoor dat Kanaleneiland de koploper 
van Europa wordt op het gebied van 

duurzame energie.

Doe een dansje met 
iedereen, alleen jij 
krijgt een muntje.

Je kan al simpel geld besparen door een 
dikke trui en sokken aan te trekken in 

plaats van de verwarming een 
graadje hoger te zetten.

Check of de 

doe hem uit en trek 
allemaal een trui aan!
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Een LED lamp kost als je hem koopt meer 
dan andere lampen. Maar wist je dat je 

per jaar €5 per lamp kan besparen als je 
alle lampen vervangt voor LED lampen!

in deze kamer.


