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Warmtespel: De toekomst van Warmerwijk 
 
“De toekomst van Warmerwijk” is een bordspel waarmee je met een groep kan naspelen wat 
het zou betekenen om een gemeente CO2-neutraal van warmte te voorzien. Het spel is een 
discussiehulpmiddel voor wethouders, raadsleden en andere partijen die betrokken zijn bij de 
lokale warmtetransitie.  
 
De deelnemers kunnen verschillende technische opties inzetten om een wijk een alternatief 
voor aardgas te bieden, maar moeten ook rekening houden met het draagvlak voor hun 
beslissingen. Wie daar niet goed rekening mee houdt, krijgt te maken met bezorgde burgers 
die ervoor zorgen dat het beleid verandert. Het spel kan afgestemd worden op uw specifieke 
lokale situatie, zodat het aansluit op de uitdagingen waar u in uw gemeente voor staat. 
 
Het warmtespel is ontwikkeld door MSG Sustainable Strategies met advies van de TU Delft en 
vormgegeven door HENS Motion Graphics.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Op het speelbord kunnen verschillende soorten wijken worden geplaatst om de algemene 
kenmerken van een gemeente na te bootsen: is er bijvoorbeeld veel nieuwbouw, of juist een 
groot historisch centrum? Bij aanvang stoot iedere wijk CO2 uit. Door duurzame 
warmteopties te plaatsen dien je in zo min mogelijk rondes de gemeente CO2 neutraal te 
maken. Er zijn lage temperatuur opties die je per wijk kan plaatsten, zoals warmtepompen, 
maar je kan er ook voor kiezen om een warmtenet over meerdere wijken aan te leggen met 
een hoge-temperatuurbron zoals aardwarmte. Naast het verduurzamen van de wijken, kan 
ook geïnvesteerd worden in innovatie.  
 
Geïnteresseerd? 
Heeft u een bijeenkomst over energie en zoekt u een creatieve mogelijkheid om het gesprek 
op gang te brengen? Of wilt u met uw raad een strategische sessie over de warmteaanpak in 
de wijken organiseren? Of wilt u Warmerwijk gewoon een keer zelf spelen? Neem dan contact 
met ons op. Het spel is goed aan te passen naar uw specifieke wensen en wij komen graag bij 
u langs om het spel met u samen te spelen. 
 
MSG Sustainable Strategies  
warmerwijk@msgstrategies.nl 


