eco-sim
educatief ecosysteem-simulator game
‘Een educatieve game voor ecologie, milieukunde,
bos- en natuurbeheeronderwijs voor de niveau’s
HAVO, VWO, MBO, HBO en WO.’

Samenvatting
Eco-sim is een educatieve game voor ecologie, milieukunde, bos- en natuurbeheeronderwijs
voor de niveau’s HAVO, VWO, MBO, HBO en WO. Het spel wordt geproduceerd door de aanvragers, in samenspraak met een HAVO/VWO school, de hogeschool Van Hall Larenstein, Saxion
Hogeschool (HBO milieukunde), Wageningen Universiteit en het ministerie van LNV.
Eco-sim is een simulator van het Nederlandse landschap met daarin de kenmerkende ecosystemen én mens-gemaakte landschapselementen als bebouwing, wegen en landbouwgebieden.
In dit landschap moet de gebruiker / student natuurbeheersopdrachten uitvoeren.
De ecosystemen in het Eco-sim landschap zijn de resultante van een aantal biotische en
abiotische parameters die het spel ontleent aan de officieel erkende vegetatietypologie in het
programma SynBioSys, ontwikkelt door de WUR / Alterra en het ministerie van LNV. Het Ecosim landschap verandert zowel door het verstrijken van de tijd als door de verandering van de
parameters als gevolg van de ingrepen van de gebruiker. Worden de juiste ingrepen gedaan,
dan zal de gebruiker / student slagen. Worden de verkeerde keuzen gemaakt dan zal dat niet
lukken. Om te ontdekken welke maatregel op welke locatie in het landschap succesvol zou kunnen zijn, kan de gebruiker informatie inwinnen over het voorkomen van soorten, de hydrologie,
waterstanden, voedselrijkdom, etc: die parameters die relevant zijn voor natuur en natuurbescherming.
Met Eco-sim zal de student / gebruiker de samenhang van de Nederlandse ecosystemen leren,
de uitdagingen voor natuurbeheer en -beleid en de sociaal-maatschappelijke context waarin
deze zijn ingebed. Opdrachtmodules kunnen geproduceerd worden die zijn toegespitst op het
niveau van de gebruiker en de studierichting.
De ontwikkeling van Eco-sim wordt inhoudelijk ondersteund door de WUR en didactisch door
middelbare scholen en een werknemer van het ILS (Instituut voor Leraar en School, beter bekend als de lerarenopleiding).
Eco-sim is een vrij te downloaden en te gebruiken programma dat gehost zal worden op de
door LNV te ontwikkelen website natuurportal.nl en op de website van WUR / Alterra, waar ook
SynBioSys wordt gehost. Ook zal het gehost worden door het NIBI – Nederlands instituut voor
de Biologie. Met het programma worden twee tutorials geleverd waarin de gebruiker zelf nieuwe
landschappen en nieuwe modules kan ontwikkelen voor de eigen lessituatie. Deze modules
kunnen ook gehost worden, maar uitsluitend nadat ze zijn gecontroleerd en gecertificeerd. Dit
gebeurt door medewerkers van het ministerie van LNV. De broncode van Eco-sim is vrij toegankelijk en kan worden aangepast door derden. Eco-sim wordt geprogrammeerd met behulp van
de 3D Software Unity3D. Het is mogelijk maar uiterst lastig en tijdrovend om de broncode over
te hevelen naar andere software voor verdere ontwikkeling. Voor gebruik en voor het maken van
landschappen en modules in de tutorials, is geen additionele software nodig.
De ontwikkeling van Eco-sim heeft een doorlooptijd van twee jaar en kent drie tussentijdse oplevermomenten: 1. De aanvraag (het onderhavige document), 2. Het script en storyboard, 3. Het
prototype. Het eindproduct wordt opgeleverd in september 2011. Het onderhavige plan voorziet
in een korte promotiefase na de release van de simulator.
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1. Inleiding en Aanleiding
Natuurbeheerders en ecologen beschouwen de natuur als een algoritme – een formule waarbij een
bepaalde input automatisch leidt tot een zekere output. Een goed natuurbeheerder is iemand die
doorziet hoe dit algoritme in elkaar zit en zo kan voorspellen welke input (de maatregel) leidt tot het
gewenste resultaat.
Studenten ecologie, van welk niveau of richting dan ook, leren in hun opleiding op deze manier te
denken. Verder leren ze de belangrijkste variabelen in ecologische processen te begrijpen en te
herkennen. Als studiematerialen krijgen zij boeken en dictaten aangereikt, die uitleggen hoe ecologische processen werken. Daarnaast zien ze gedurende terreinbezoeken de resultaten van deze
algoritmen.
Het nadeel van deze theorie – praktijk combinatie is dat de studenten een statische situatie te zien
krijgen. Om het proces zelf te laten zien zou je tien jaar lang hetzelfde gebied moeten kunnen bekijken en eigenlijk ook nog eens de variabelen moeten kunnen wijzigen, om zodoende met eigen
ogen te ervaren hoe ‘het systeem’ reageert. Dat zou pas verhelderend werken!
Veel soorten computer games gaan uit van een vergelijkbaar systeem. De speler levert de input,
terwijl de interface (het beeld) het resultaat weergeeft van een onderliggend algoritme. De lol van het
spel bestaat in feite uit het doorgronden van dat algoritme. Zo bouw je in het bekende strategische
spel ‘Civilization’ een succesvolle staat door een juiste balans te vinden tussen grondstoffen aanbouwen, grondstoffen winnen, je ‘volk’ tevreden te houden, de economie te stimuleren en je vrienden en vijanden onder naburige koninkrijken zorgvuldig te kiezen. Geef je de input in de juiste
balans, dan zul je groeien, maar verwaarloos je een van de aspecten dan rekent het algoritme je
genadeloos af.
Deze parallel tussen games en ecologie vormt de basis van dit voorstel: het ontwikkelen van een
educatief simulatiespel voor het ecologieonderwijs: Eco-sim.

“Eco-sim” is een werktitel voor het in dit plan beschreven product. Momenteel zijn er een aantal programma’s en producten die de naam Ecosim dragen (die overigens geen van alle op ons product lijken). Nader
onderzoek moet aantonen of de naam ‘Eco-sim’ gebruikt mag worden of
dat een passend alternatief gezocht moet worden.
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2. De game Eco-sim
Eco-sim is een simulator van het Nederlandse ecosysteem. Op deze simulator worden opdrachten
(modules) uitgevoerd, die Eco-sim het karakter van een educatief spel geven. Het doel van Eco-sim
is om gebruikers de werking van het Nederlandse ecosysteem te leren en, daarbij aansluitend, de
uitdagingen waar natuurbeheer en -beleid voor staat. De gebruiker / speler van Eco-sim neemt daarbij zelf de rol aan van beheerder / beleidsmaker, waardoor het programma de gebruiker uitdaagt.
Eco-sim kan op veel niveaus gespeeld worden – van zeer eenvoudig (niveau HAVO / VWO) tot zeer
complex (masters van WO en HBO studies milieukunde, natuurbeheer en ecologie).
Eco-sim bestaat uit twee delen die samen het spel vormen:
1. Het landschap
2. De opdracht

2.1 Het Eco-sim landschap
Het Eco-sim landschap is een 3D landschap ‘in vogelvlucht’ van een geïdealiseerd Nederlands landschap. Hiermee wordt bedoeld een landschap waarin op een ideale manier de belangrijkste Nederlandse ecosystemen samenkomen. Dit is dus niet een reële locatie in Nederland. Het landschap
bestaat uit een hoge zandrug met heide en hoogveenvegetaties, een lemige heuvelrugrand met de
belangrijkste Nederlandse bostypen, een kwelzone met de belangrijkste Nederlandse kwelvegetaties,
een beekdal, een polderlandschap, een laagveenlandschap en tot slot een rivierlandschap. Tutoren
krijgen een tool om een eigen landschap met de bovenstaande ingrediënten, zelf te ontwikkelen.
Afwezig in deze doorsnede zijn het Zuid-Limburgse heuvellandschap en de kustlandschappen van
duinen, schorren en wadplaten. Deze ontbreken omdat ze niet op een logische manier geïntegreerd
kunnen worden in één en hetzelfde landschap (in een uitbreiding zouden deze landschapstypen wel
in een een apart Eco-sim landschap gemaakt kunnen worden).
Het Eco-sim landschap bestaat uit ongeveer 100 duizend (100 x 1000) landschapstegels. Eén tegel
verbeeld een vegetatiekundige eenheid (deze eenheden zijn gebaseerd op het vigerende model van
de Nederlandse vegetatiekunde – zie par. 4.1.1).
Welke vegetatie een tegel krijgt hangt af van de waarden van een aantal parameters. Iedere tegel
krijgt 20 parameters toegewezen, waarvan er 10 gebruikt worden. De overige parameters blijven
vooralsnog leeg, maar maken toekomstige uitbreidingen en verfijningen van Eco-sim mogelijk. De
combinatie van waarden van deze parameters bepaalt het type vegetatie (zie tabel 1 op volgende
pagina). De vooralsnog geïdentificeerde parameters en bijbehorende waarden zijn weergegeven in
bijlage B. Dit is een voorlopige set – de definitieve wordt opgesteld in samenspraak met Van Hall –
Larensteijn (zie par. 5.2).

2.1.1 De factor tijd
Een belangrijke parameter is de tijd. Eigenlijk is Eco-sim een 4D-landschap, waarbij tijd de vierde
dimensie is. De tijd verstrijkt in jaren. De gebruiker bepaalt zelf wanneer hij of zij een jaar wil laten
verstrijken. Sommige handelingen en onderzoeken (bijvoorbeeld het uitvoeren van een inventarisatie; zie pagina 7) kosten automatisch één of meerdere jaren. Voor Eco-sim is het verstrijken van een
jaar een teken om de berekening door te laten voeren.
De factor tijd is ook meegenomen als aparte parameter met een vijftal waarden (kale grond, pioniersvegetatie, grasland, struweel en bos). Deze waarden zijn conform de formele vegetatietypologie
(zie figuur 1, pagina 23). Zonder handeling zal bij het verstrijken van de tijd een tegel automatisch
opschuiven van een open naar een gesloten vegetatie. Sommige tegels zijn van deze successie
verschoond. Een voorbeeld is boerenland. Hierbij neemt het spel aan dat dit landschapstype intact
blijft omdat de boer het land zal blijven bewerken. In het algoritme opgenomen als waarde ‘ja’ bij
parameter ‘successiearrestatie’.
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Tabel 1:

Voorbeeld van hoe 2 parameters, ieder met drie waarden, leidt tot, in principe, 9 verschillende
soorten vegetatietegels. In de praktijk zullen sommige combinaties onmogelijk zijn en geen vegetatietegel hebben (in onderstaand voorbeeld is de combinatie AC niet mogelijk). In andere gevallen
zal een bepaalde waarde van een tegel automatisch tot een bepaalde vegetatie leiden, ongeacht
de waarde van de andere parameters (in onderstaand voorbeeld leidt de waarde B van de eerste
parameter altijd tot vegetatietype 2).
Tegel
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Parameter 1
A
B
C
A
B
C
A
B
C

Parameter 2
A
A
A
B
B
B
C
C
C

Vegetatie
Type 1
Type 2
Type 3
Type 4
Type 2
Type 5
NVT
Type 2
Type 7

2.1.2 De tegels
Het Eco-sim landschap heeft vijf verschillende typen tegels:
1. Abiotische tegels: Deze tegels laten de kale bodem zonder vegetatie zien. Deze tegels zijn 		
alleen zichtbaar wanneer een nieuw landschap ‘from scratch’ wordt gemaakt.
2. Vegetatietegels. Deze tegels zijn visualisaties van formele vegetatiekundige eenheden
(zie par 4.1.1).
3. Artificiële tegels: Deze tegels zijn mensgemaakte landschapselementen, zoals akkers,
weilanden, karresporen, wegen, bebouwing, etc. Deze tegels zijn uitgesloten van successie
(zie par. 2.1.1).
4. Kleinschalige landschapselementen: Dit zijn voor natuur belangrijke landschapselementen
die niet direct onder een vegetatietype vallen, zoals houtwallen, poelen, mantelvegetaties, etc.
5. Maatregelentegels: Dit zijn tegels die beheersmaatregelen visualiseren in het landschap.
Voorbeelden zijn extensieve begrazing, plaatsing van ecoducten en dassentunnels, slootkanten- en akkerrandenbeheer etc.

2.2 De modules
De Eco-sim modules zijn de opdrachten die vervuld moeten worden in het landschap. Een uitgewerkte module is weergegeven in bijlage 3. Binnen het huidige project worden er tenminste 5 modules afgeleverd. Er kan een oneindig aantal modules geschreven worden voor het Eco-sim landschap.
Deze vallen uiteen in vier ‘typen’.
1. 	Modules waarbij iets moet worden behouden in het Eco-sim landschap.
Voorbeeld: Red de Das.
2. 	Modules waarbij iets moet worden terug- of verkregen worden.
Voorbeeld: Zorg dat de Zeearend gaat broeden.
3. 	Modules waarbij het landschap geoptimaliseerd moet worden:
Bijvoorbeeld: maximaliseer de biodiversiteit in een gebied.
4. 	Modules waarbij geprioriteerd met worden: bijvoorbeeld selecteer de gebieden die beschermd
moeten worden onder Natura 2000.
Een module is in feite een gewenste eindconfiguratie van tegels in het landschap, met de ingrediënten om die te bereiken ingeprogrammeerd. Om te slagen voor een module moet je
het landschap zodanig inrichten dat het voor de doelsoort van de module ideaal is.
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Om erachter te komen welke configuratie dit is, staat de gebruiker een serie onderzoeksopties ter
beschikking. Ook is er een ‘tips’-optie die de gebruiker de juiste weg op helpt (deze optie is optioneel
en kan door de docent / tutor uitgezet worden). Wanneer de benodigde kennis is verzameld, kan de
speler de beheersmaatregelen toepassen die hij / zij noodzakelijk acht om de opdracht te volbrengen. De module stelt een restrictie aan de speler in de vorm van het aantal jaren waarin de opdracht
moet worden uitgevoerd, alsmede een budget waarbinnen het moet gebeuren.

2.3 De interface
De interface van Eco-sim bestaat uit het Eco-sim landschap en vier menubalken:
1. Algemeen
2. Informatie
3. View
4. Maatregelen

2.3.1 De menubalk algemeen
Deze balk bevat de knoppen:
Opdracht:
Historie:
		
Financiën:
		
Tips:
		
Start:
		

met de beschrijving van de opdracht.
waarin de geschiedenis van genomen maatregelen en onderzoeken mee te 		
nemen.
met gegevens over hoeveel geld er waaraan uitgegeven is en hoeveel er nog te
besteden is.
met suggesties om de gebruiker op weg te helpen. De tips kunnen door de
tutor worden uitgeschakeld of worden veranderd.
Deze knop laat de tijd een jaar opschuiven. Eco-sim voert de berekeningen
uit die het landschap in een nieuw seizoen doet veranderen.

2.3.2 De menubalk informatie
Deze balk biedt de mogelijkheden die er zijn voor het inwinnen van informatie. Deze onderzoeken
stellen de gebruiker in staat om de waarden van verschillende parameters te achterhalen. In principe zijn alle parameters van alle tegels te verkrijgen, maar dit kost de gebruiker te veel waardevolle
tijd en geld. De speler moet dus goed bedenken welke informatie relevant is en welke niet voor het
volbrengen van de opdracht. De informatiebalk bevat onder andere de volgende knoppen:
Bibliotheek:
Informatie over de doelsoort(en) van de module. De bibliotheek opties zijn tailor-made voor iedere
module. Deze informatie gaat niet ten koste van het modulebudget en –tijd.
Inventarisatie:
Met de keuze over wat voor inventarisatie gewenst is: broedvogels, flora, zoogdieren, reptielen en
amfibieën, vlinders, libellen, vegetatietypen of uitsluitend de soort. Na de groepkeuze krijgt de
gebruiker een selectietool om het gebied te bepalen dat hij / zij wil onderzoeken. De kosten van de
inventarisatie zijn afhankelijk van de gebiedsgrootte en de grootte van de soortgroep. Een inventarisatie kost tenminste 1 jaar. Wanneer een inventarisatie is uitgevoerd komt in de menubalk ‘view’ een
inventaristiekaart beschikbaar van de onderzochte soorten.
Bodemkundig onderzoek:
met de onderzoeksmogelijkheden om de aanwezige bodemtypes te karteren en de hoogte van het
land boven NAP.
Bodemhydrologisch onderzoek:
met de onderzoeksmogelijkheden kweldruk, waterstandsschommelingen en hoogte van het grondwater.
Bodemchemisch onderzoek:
met de onderzoeksmogelijkheden van zuurgraad en buffercapaciteit.
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2.3.3 De menubalk View
Deze menubalk geeft de verschillende zichtopties weer. Aan het begin van de module zijn dit er
twee, te weten de Bird’s-Eye View en de satellietview (i.e. recht van boven). Naarmate er meer
onderzoek is gedaan, wordt deze balk uitgebreid met kaarten met inventarisatie- bodem- en watergegevens.
De Bird’s-Eye view geeft de gebruiker de mogelijkheid om over het landschap te ‘vliegen’ over de
X en de Y as, alsmede de mogelijkheid om in te zoomen op het landschap. Ook op deze ‘lagere
hoogte’ heeft de gebruiker weer de mogelijkheid om over het landschap te vliegen. In de meest uitgezoomde toestand kan de gebruiker grote landschapselementen nog herkennen (bos, weide, akker,
rivier, houtwallen, wegen, dorpen etc.). In de ingezoomde toestand zijn de verschillende vegetatietypen visueel te herkennen.

2.3.4 De Menubalk Beheer
In deze balk worden de verschillende beheeropties gegeven. Ook deze balk is ‘tailor-made’ voor
iedere module. Alleen de beheersbibliotheek (met informatie over wat elke beheersmaatregel tot
doel heeft) is bij iedere module aanwezig. Verder zijn er de voor iedere module relevante beheers’knoppen’ aanwezig. Voorbeelden zijn: extensieve begrazing, plaggen, afgraven, maaien (in al haar
vormen), paden / gebieden afsluiten, dassentunnels aanleggen, houtwallen aanleggen / snoeien,
poelen graven, etc.

2.4 Docent of Student
Eco-sim heeft verschillende ingangen voor studenten en docenten. De student komt in de speelomgeving, die door de docent naar zijn / haar wensen afgesteld is. De docent heeft de volgende extra
mogelijkheden.
1. Bepalen welke van de mogelijke modules voor de student beschikbaar is.
2. Bepalen of de ‘tips’-functie voor de student beschikbaar is (zie 2.3.1).
Daarnaast zijn er voor de docent tutorials beschikbaar, die hem / haar in staat stelt om:
1. Een bestaande module aan te passen
2. Een nieuwe module te schrijven (zie par. 7.5).
3. Een nieuw landschap aan te maken.
De tutorials begeleiden de docent stap voor stap in het creëren van de gewenste nieuwe
toepassing.

2.5 Stijl / Design
De stijl en het design van de interface is helder en overzichtelijk. De landschapsfiguur is weinig
gestileerd en geeft een informatief-realistisch beeld van het landschap, inclusief de hierin voorkomende dieren en planten. De tegels worden door de ontwerpers zoveel mogelijk gecamoufleerd door
de illustraties, zodat een zo natuurlijk mogelijk landschap wordt gepresenteerd.
Deze keuze is in eerste instantie ingegeven door de wens om de werkelijkheid zo goed mogelijk te
benaderen. Daarnaast hebben de makers ook tot doel om de gebruiker te enthousiasmeren voor de
natuur en voor veldbezoeken, en kiezen ook daarom voor een aantrekkelijke, realistische interface.
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3. Technische specificaties
Eco-sim is een complexe en visueel ingestelde applicatie die het Nederlandse landschap in 3D
presenteert en de mogelijkheid geeft hierin veranderingen door te voeren. Eco-sim vergt hiermee het
nodige van zowel de ontwikkelsoftware als het systeem waarop het programma zal moeten draaien.
De ontwikkelsoftwarekeuze en de systeemeiskeuze zijn een afweging waarin de volgende aspecten
geoptimaliseerd zijn:
1. Visueel aantrekkelijk en realistisch eindresultaat.
2. Te draaien op computers en laptops waarvan verwacht mag worden dat ze bij onderwijsinstanties
gebruikt worden op het moment van de release van de game.
3. Te draaien op de gangbare systemen (Windows, Mac etc.).
4. Te gebruiken zonder externe software en plug-ins.
5. Te ontwikkelen met een krachtige software die gemakkelijk in gebruik is.
6. Eco-Sim moet gemakkelijk door te ontwikkelen zijn, zowel in de door het programma te ontwikkelen tutorials (zie par. 7.2) als in de code van het spel zelf (zie par. 7.3).
Met deze afwegingen in het achterhoofd is gekozen voor Unity 3D Pro als ontwikkelsoftware en computerapperatuur die na verwachting gemiddeld zal zijn tegen de tijd dat Eco-sim uitgebracht wordt.

3.1 De keuze voor Unity 3D
Omdat het ontwikkelen van 3D games/simulatie software een gespecialiseerd gebied is, zijn er
slechts een beperkt aantal (betaalbare) opties beschikbaar. In tabel 2 (hieronder) is een vergelijking
gegeven van belangrijkste pakketten die gebruikt kunnen worden voor de ontwikkeling van Eco-sim.

Tabel 2:

Vergelijking van verschillende 3D aplicatie ontwikkelsoftwareprogramma’s.

Product
Ogre3D
Irrlicht3D
Microsoft XNA
Torque

Open
source
Ja
Ja
Nee
Nee

Unity3D

Nee

Prijs
Gratis
Gratis
Gratis
$1000+
$1200
(EUR880)

Win +
Mac
Ja
Ja
Nee
Ja
Ja

Taal
C/C++
C/C++
C#
Torquescript
C#

Managed
Code
Nee
Nee
Ja
Ja

Hardware
abstractie
Nee
Nee
Ja
Ja

Platform
abstractie
Nee
Nee
Ja
Ja

Ja

Ja

Ja

Zowel Ogre3D en Irrlicht 3D zijn open source. Beide omgevingen zijn echter verre van volwassen en
kosten een aanzienlijk grotere programmeerinspanning dan meer geïntegreerde high-level omgevingen als XNA, Torque en Unity. Cross-platform (geschikt voor meerdere platforms als Windows, Mac,
etc.) is wel mogelijk maar vergt wel platformspecifieke code omdat basisfunctionaliteiten als audio,
physics, processen en IO geen onderdeel van de ontwikkelomgeving zijn. De programmeertaal van
Ogre3D en Irrlicht 3D is C/C++. De support bij deze software is beperkt tot fora en (incomplete)
documentatie.
Microsoft XNA (closed source maar wel gratis beschikbaar) is alleen te gebruiken voor het ontwikkelen voor software voor Microsoft platformen (Windows, XBox, Mobile). Mac OS X wordt niet ondersteund. Programmeertaal is C#. Documentatie en support zijn goed.
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Torque is ook closed source. Een sourcecodelicentie is beschikbaar waarbij de ontwikkelaar toegang krijgt tot de code maar deze niet mag distribueren. Torque heeft goede ondersteuning voor
cross-platform. Torque is minder krachtig dan Unity3D en heeft een focus op First Person Shooters
(schietspellen). Programmeertaal is TorqueScript, een eigen programmeertaal. Documentatie en
support is redelijk.
Unity3D is closed source maar stelt naast de commerciële versie ook een gratis versie ter beschikking. De geïntegreerde ontwikkelomgeving maakt het relatief eenvoudig om beeld en geluidsmateriaal te koppelen aan code. De cross-platform support is zeer goed; vanuit één project kan direct
Windows en Mac-OS-X applicaties worden gebouwd. Programmeertaal is C# (andere opties aanwezig). Documentatie en support is goed.
Van deze software biedt alleen Unity 3D de gewenste combinatie van relatief eenvoudig gebruik en
krachtige en gespecialiseerde mogelijkheden. De aanvragers hebben daarom de keuze gemaakt om
de ontwikkeling te doen met behulp van Unity Pro (http://unity3d.com/). Deze keuze is gemaakt op
de volgende punten:
1.	Multi-platform: vanuit één codebasis kan eenvoudig voor meerdere platforms ontwikkeld worden.
	Momenteel worden hierbij Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 en Mac OS X
PowerPC en Intel, iPhone en iPad, PS3 en Wii ondersteund (al zijn voor de laatste twee platformen
andere ontwikkel-licenties nodig).
2. 	Stand-alone: de gebouwde applicatie heeft geen software van derden nodig (libraries, plugins, ...)
maar kunnen direct onder Windows of Mac OS X draaien. Er zijn geen licentiebeperkingen voor de
opgeleverde opgeleverde applicatie.
3. Workflow management: de ontwikkelomgeving maakt het mogelijk om gemakkelijk beeldmateriaal
met code te combineren.
4. Performance scaling: Unity3D maakt het relatief eenvoudig om oudere hardware te ondersteunen
door middel van uitschakelen features of lagere kwaliteitsweergave te gebruiken.
5.	Managed code: Unity3D gebruikt MONO (.NET), dit voorkomt geheugenmanagement-fouten
(belangrijke oorzaak van crashen applicaties) en versnelt en vereenvoudigt softwareontwikkeling.
6. High level: Unity3D abstraheert zowel de hardware als het softwareplatform waardoor de ontwikkelaar minder rekening hoeft te houden met verschillende varianten en capaciteiten van
grafische kaarten, geluidsondersteuning en dergelijke.
Doordat Unity het gestandaardiseerde C# met MONO/.NET gebruikt, is er de mogelijkheid om
eventueel gebruik te maken van derde-partij-software en kunnen delen van de opgeleverde software buiten dit project hergebruikt worden. Het is mogelijk om Eco-sim door te ontwikkelen zonder
Unity3D op andere .NET of MONO gebaseerde platforms, maar dit zal een grote inspanning vereisen
om Unity3D-specifieke code aan te passen en de scene-informatie opnieuw op te zetten binnen het
nieuwe pakket.
Van de open source alternatieven is Ogre 3D de meest voor de hand liggende keuze. Ogre 3D is
echter alleen een 3D library, zaken als geluid en inlezen bestanden zal door de ontwikkelaar zelf
moeten worden opgelost en zal per platform eigen code nodig hebben. Doordat de hardwareabstractie beperkt is, zal de code rekening moeten houden met verschillende capaciteiten en eigenschappen van mogelijke hardware. De ontwikkeltijd van Eco-sim zal hierdoor met Ogre 3D zal beduidend
groter zijn en hardware-ondersteuning minder goed, dan met een high-level ontwikkel omgeving als
Unity 3D of XNA.
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3.2 Systeemeisen
Voor het comfortabel draaien van de EcoSim applicatie zal een redelijk moderne computer vereist zijn. Belangrijkste componenten hierbij is het geheugen en de videokaart. De doelstelling is om
Eco-sim speelbaar te laten zijn op een midrange pc van maximaal 5 jaar oud en midrange laptop van
maximaal 3 jaar oud. Alhoewel de uiteindelijke minimale systeemeisen nog een ‘moving target’ is,
kan de onderstaande tabel als richtlijn gebruikt worden. Bij deze systeemeisen is het voor de aanvragers mogelijk om een optisch aantrekkelijk en voldoende inhoudelijk Eco-sim te creëren, die op de
meeste computers zal kunnen draaien.

Tabel 3:

De verwachte systeemeisen voor Eco-sim.

Operating Systeem
CPU
Geheugen
Videokaart

Schermresolutie
Harddisk

PC
XP SP3, Windows Vista, Windows 7
2Ghz+ intel/AMD
1024MB+
32MB VRAM, PS2.0+
Intel GMA kaarten eerder dan
GMA950 worden niet ondersteund*
1024x768 of hoger
1GByte vrije ruimte

Mac
Mac OS X 10.3.x of hoger
2Ghz+ intel of PPC
1024MB+
32MB VRAM, PS2.0+

1024x768 of hoger
1GByte vrije ruimte

* De vereiste dat Pixel Shader 2.0 (PS2.0) of hoger gebruikt moet 		
worden, betekent dat alle kaarten minder dan 7 jaar oud in theorie
ondersteund worden. De geïntegreerde videokaarten van intel bieden
een zeer slechte performance en bevatten veel ‘bugs’ in de aanstuur
software (drivers). Daarom worden deze kaarten beperkt ondersteund.
Dit betekent niet noodzakelijk dat de software niet zal werken op eerdere versies dan GMA950.
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4. 	Inhoudelijke en
didactische inbedding
4.1 Inhoudelijke inbedding
4.1.1 SynBioSys en IKC-natuurdoeltypem
Eco-sim is inhoudelijk ingebed in de systematiek van SynBioSys (Syntaxonomisch Biologisch Systeem, ontwikkeld door Alterra, WUR), welke op haar beurt weer haar wortels heeft in de natuurdoeltypen van IKC-systematiek (Bal et al., 1995). Dit is dé landschapsbiologische systematiek
waarop het Nederlandse natuurbeheer is geënt.
In Eco-sim zijn de landschappen zoals gedefinieerd in SynBioSys overgenomen, inclusief de daarbij
behorende vierdeling in successie stadia: pioniersgemeenschap, grasland, struweel en bos. Aan
deze vier is een vijfde toegevoegd, namelijk de fysisch-abiotische uitgangssituatie van de SynBioSys
landschappen. Deze vijfde categorie stelt de gebruiker in staat een landschap ‘from scratch’ op te
bouwen en zo de ontwikkelde modules in eigen landschappen opnieuw te spelen.
De parameters van Eco-sim komen eveneens voort uit SynBioSys, zij het in vereenvoudigde vorm.
Daarnaast zijn enkele extra parameters opgenomen. De vegetaties en parametrische waarden van
de tegels in Eco-sim zijn een vertaling van de plantengemeenschappen zoals ze gebruikt zijn in
SynBioSys, maar opnieuw in vereenvoudigde vorm. Zo zijn dicht bij elkaar gelegen plantengemeenschappen gegroepeerd (bijv. het Bijvoet-wilgenbos (Artemisio-Salicetum) en het Lissen-wilgenbos
(Irido-Salicetum) zijn samen gewoonweg ‘wilgenbos’ in Eco-sim).

4.1.2 Aardrijkskunde en ecologie eindexamendoelstellingen HAVO/VWO
Dat de successie processen van Eco-sim verlopen conform de modellen van IKC is voor gebruikers
in het middelbaar onderwijs niet van direct belang, maar ook niet storend. De realistische werking
van het Eco-sim landschap maakt het geschikt voor modules die speciaal ontwikkeld zijn voor het
eindexamenprogramma HAVO / VWO. Hierbinnen spelen bijvoorbeeld de VER-thema’s een belangrijke rol (vermesting, versnippering, vervuiling, verstoring, etc.).

4.2 Didactische inbedding
4.2.1 Concept-context
Eco-sim past binnen de zogenaamde concept-context onderwijsbenadering. Deze benadering stelt
dat de pupil het efficiënste leert door de te leren concepten (begrippen, feiten, visies, theorieën etc)
te leren toepassen in een specifieke context.
In het geval van Eco-sim betekent dit dat het abstracte idee van bijvoorbeeld ‘een populatie’ een
diepgaandere betekenis krijgt doordat Eco-sim modules laten zien wat populaties zijn en hoe ze
functioneren in de (gesimuleerde) praktijk. Een ander voorbeeld is het concept ‘plaggen’, waarbij
studenten zien (in tegenstelling tot simpelweg leren) wat ‘plaggen’ voor effect heeft in de gesimuleerde realiteit. Doordat in Eco-sim oefeningen ‘plaggen’ een directe invloed heeft op ‘populaties’ worden
beide begrippen ook aan elkaar gekoppeld in een gedeelde context. De samenhang van ecologische
begrippen wordt hiermee verduidelijkt, evenals de samenhang tussen ecologische, fysisch-geografische, beleidsmatige en beheersmatige begrippen.
Verder moet de context een reële praktijksituatie benaderen, zoals in Eco-sim het in de huid
kruipen van de natuurbeheerder.
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Tabel 4:

Het begrippen- of conceptenkader dat door Eco-sim gecontextualiseerd kan worden
(complexiteit varieert per module):
Natuurbeleid

Ecologie

IKC-natuurdoeltypen
SynBioSys
Verdroging
Vermesting
Versnippering
Vervuiling

Soort
Populatie
Isolatie
Biotoop
Habitat
Abiotische
omstandigheden
Ecotoop
Vegetatie
Successie
Metapopulatie

Verstoring
Vernietiging
Etc.

Fysische geografie,
landschap en vegetatiekunde
Laagveen
Hoogveen
Elzenbroekbos
Blauwgrasland
Stroomdalgrasland

natuurbeheersmaatregelen
Plaggen
Vernatten
Maairegime
Corridor
Reliëfvolgend afgraven
Etc.

4.2.2 Probleemgestuurd onderwijs
Eco-sim past eveneens bij de principes van Probleemgestuurd Onderwijs. Dit onderwijsmodel gaat ervan uit dat leerlingen het beste leren door gezamenlijk een probleem op te lossen, waarbij de docent
de rol van facilitator op zich neemt. Doordat de modules van Eco-sim zich als puzzels manifesteren,
waarbij uitzoeken, leren, argumenteren en toepassen allemaal samen komen, past de methode goed
bij probleemgestuurd onderwijs.

4.2.3 Het spelelement
Tot slot appelleert Eco-sim aan de leerling direct doordat het spelelement de gebruiker uitdaagt. Ecosim bevat twee spelelementen die bijdragen aan het uitdagen van de gebruiker. Ten eerste is er het
oplossen van de puzzel zelf en ten tweede is er de financiële restrictie. Onderzoek en maatregelen
kosten geld. Door de gebruiker een bepaald budget mee te geven moet hij of zij selectief zijn in de te
maken keuzes. De gebruiker moet dus van tevoren goed nadenken over de te verwachten gevolgen,
wat het leerelement versterkt. Daarnaast voegt dit ook een competitief spelelement toe, namelijk
welke student krijgt het beoogde effect met voor zo laag mogelijke kosten. Tot slot, niet geheel onbelangrijk in een simulator, heeft ook de echte beheerder geen oneindig budget.
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5. 	De Gebruikers van Eco-sim
5.1 gebruikersgroepen
Het aardige van het concept van Eco-sim is dat het aangepast kan worden voor uiteenlopende doelgroepen. De inbedding in SynbBioSys maakt Eco-sim geschikt voor complexe modules die uitdagend
zijn voor WO/HBO bachelors en masters. Maar doordat beheers- en informatieopties ook ‘uitgekleed’
kunnen worden, is Eco-sim even goed bruikbaar om de beginselen van ecologie (dus HAVO/VWO
leerlingen) duidelijk te maken. Een voorbeeld: bij de lessen over versnippering van de natuur is een
eenvoudige opdracht te geven waarin door het aanleggen van houtwallen, dassen uit de stuwwal
naar de voedselrijke weiden langs de rivier kunnen komen (zie uitwerking van deze module in bijlage
C). Aan de andere kant van het spectrum staan zeer complexe opdrachten waarin niet-ecologische
factoren als veiligheid, economische productiviteit en mobiliteit van het achterland als variabelen
meegenomen worden.
Daarnaast kunnen voor specifieke doelgroepen, speciale opdrachtmodulen worden gecreëerd. Voor
terreinbeheerders kunnen beheersmaatregelen gedetailleerd worden. Speciale vlinderopdrachten
kunnen voor de Vlinderstichting interessant zijn, terwijl de milieukundige opleidingen andere dan
ecologische gebiedsfuncties in de opdrachten kunnen terugzien. Deze modules kunnen allemaal
gecreëerd worden.
Momenteel zijn er vijf gebruikersgroepen gedefinieerd voor Eco-sim:
1. Hogescholen en universiteiten (primaire gebruikersgroep)
2. 	Middelbaar onderwijs HAVO/VWO (primaire gebruikersgroep)
3. Professionele terreinbeheerders – Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Natuurpunt, etc.
(secundaire gebruikersgroep)
4. 	Informeel onderwijs – KNNV, IVN, Gegevensinstanties als de vlinderstichting, milieufederaties, bezoekerscentra, natuurmusea etc. (secundaire gebruikersgroep)
5. Gebiedseigenaren in Europa zoals Nationale Parken (secundaire gebruikersgroep)
6. 	Overige geinteresseerden (secundaire gebruikersgroep)
In deze ontwikkelfase van Eco-sim richten wij ons in eerste instantie richten op de primaire gebruikersgroepen, omdat Eco-sim het beste bij hen aansluit.

5.2 Stuurgroep
Zoals beschreven in hoofdstuk 4 is Eco-sim inhoudelijk en didactisch ingebed in de vigerende theorieën en ontwikkeld in directe samenspraak met de gebruikende partijen. In een losse stuurgroep
(dat wil zeggen dat de stuurgroep niet op gezette tijden voltallig bijeenkomt, maar in deelgroepen op
voor hen relevante momenten in het ontwikkelingstraject) begeleiden een groot aantal mensen de
ontwikkeling van Eco-sim (zie tabel 5).
De stuurgroepleden zijn dusdanig gekozen dat ze tezamen de volgende doelen kunnen realiseren:
1. Borg staan voor een goede inbedding in de praktijk van het veld én het klaslokaal
(dus didactisch sterk) en in overeenstemming met vigerende wetenschappelijke theorieën
(dus een gedegen inhoudelijke inbedding).
2. Het zelf kunnen toepassen van Eco-Sim in de lessen.
3. Het kunnen leveren van een keurmerk dat ook aan buitenstaanders het vertrouwen geeft dat
Eco-Sim daadwerkelijk een goed product is.
4. De kanalen kennen waardoor Eco-Sim aan potentiële gebruikers kan worden gepromoot,
deze kanalen ook actief gebruiken voor promotie.
5. Het kunnen aanspreken van know-how en financiële middelen om, bij succes,
de eerste versie van Eco-Sim te kunnen uitbreiden en verdiepen.
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De stuurgroep wordt betrokken in iedere fase (ontwikkelfase, vervaardiging script, ontwikkelen
prototype en testfase en promotiefase; zie hoofdstuk 8) van de ontwikkeling van Eco-sim.

Tabel 5:

Lijst van personen en instellingen die de ontwikkeling van Eco-Sim zullen begeleiden en, indien van
toepassing, gebruiken in het onderwijs. ‘Kigo’ staat voor ‘Kennis en innovatie in groen onderwijs’,
een ontwikkelingstraject van het ministerie van LNV. De laatste drie personen zijn nog niet officieel
benaderd voor zittingneming in de stuurgroep, maar zullen naar verwachting ook betrokken worden.
De personen vertegenwoordigen hun organisatie. In geval van LNV, WUR, Van Hall – Larenstein en
NIBI uit zich dat naast deze betrokkenheid ook in een toezegging tot hosting van Eco-Sim. De personen zijn gedurende de gehele ontwikkelperiode betrokken bij Eco-Sim. In iedere van de vijf fasen
(zie H. 8) zal de stuurgroep tenminste 1 keer bijeenkomen om zodoende hun expertise in het traject
in te brengen.
Persoon
Ardo van Kampen
Stefan Hennekes
Hans van den Dool

Organisatie
Ministerie van LNV –
directie kennis
Alterra / WUR
Van Hall / Larenstein

Loes Verbiesen

Van Hall / Larenstein

Giel Bongers
Adri Mulder
Marcel Kamp
Tycho Malmberg

Van Hall / Larenstein
Saxion Hogeschool Milieukunde
Instituut Leraar en School
Nederlands Instituut van
Biologie (NIBI)
Pax Christi College Druten

Functie
Programmamanager
Kennis voor Natuur
Ontwikkelaar SynBioSys
Projectleider Kigo-project
Natuurportal groen onderwijs
Projectmedewerker
Kigo-project Natuurportal
groen onderwijs
Docent Landschapsecologie
Docent Landschapsecologie
Didactiek biologie
Medewerker Ontwikkeling
lesmateriaal biologie
Docent Biologie

Alterra / WUR
Commissie Vernieuwing
Biologie Onderwijs
onbekend

Vegetatiespecialist
Medewerker ontwikkeling
Biologie Onderwijs
Docent biologie

Frank van Wielink
Joop Schaminee
Horst Wolter
onbekend

Taak bij Eco-Sim
Inhoudelijke sturing, zorgen
voor hosting binnen LNV
Inhoudelijke sturing
Co-ontwikkeling HBO module
Co-ontwikkeling HBO module

Co-ontwikkeling HBO module
Co-ontwikkeling HBO module
Didactiekontwikkeling
Didactiekontwikkeling
en toepassing
Co-ontwikkeling HAVO/VWO module testschool
Inhoudelijke sturing
Inhoudelijke sturing en advies
Biologieonderwijs
Co-ontwikkeling HAVO/VWO module testschool
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6. 	Hosting, verspreiding en
promotie van Eco-sim
Voor een succesvolle verspreiding van Eco-sim is hosting (de sites waarvan kan het programma
gedownload worden) en promotie van belang.

6.1 Hosting
Hoe hoger het aantal host sites, hoe breder en dus hoe beter Eco-sim verspreid kan worden. In principe staat het iedere site vrij om Eco-sim te hosten (zie hoofdstuk 7 voor de voorwaarden). De volgende
officiële hosts zullen Eco-sim in ieder geval verspreiden:
Universiteit en Hogeschool
Natuurportal.nl: Deze website over het functioneren van Nederlandse natuur wordt gehost door het
ministerie van LNV, OBN (Overlevingsplan Bos en Natuur), het onderzoeksprogramma van de overheid over natuurbeheer, en Van Hall – Larenstein, de HBO opleiding Bos- en Natuurbeheer. Op deze
site zal ook Eco-sim gehost worden. De mensen achter OBN zullen ook de modules en landschappen
certificeren.
Van Hall – Larenstein: Deze hogeschool werkt mee met het ontwikkelen van het programma, en werkt
samen met de WUR en het ministerie van LNV. Van Hall Larenstein zal ook Eco-sim hosten.
WUR / Alterra: Dit onderzoeksinstituut host ook SynBioSys, het vegetatiekundig programma waarop
Eco-sim is gebaseerd. Ook de WUR / Alterra zal Eco-sim hosten.
Middelbare school
Het NIBI (Nederlands Instituut voor de Biologie) host lesmateriaal voor de middelbare school op de
site. Eco-sim wordt hier ook aangeboden. Het NIBI zal ook betrokken zijn bij de promotie naar middelbare scholen (zie par 6.2).
De Praktijk (site voor onderwijsvernieuwing)*
Bioplek.org (een door docenten zelf ontwikkelde site die nauw aansluit bij het examenprogramma
biologie)*
Verenigingen en Stichtingen
Naturalis*, het IVN (Instituut van Natuureducatie)* en de KNNV (Vereniging voor Veldbiologie)* ,
hebben beide websites waarop Eco-sim gehost kan worden.
Eco-sim website
Deze nieuw te ontwikkelen site gaat niet zelf hosten, maar beschrijft het programma Eco-sim en linkt
door naar Natuurportal.nl waar Eco-sim wel gehost wordt. De keuze om wel een eenvoudige aparte site
te ontwikkelen, is ingegeven vanuit het idee dat het goed is om wel een formeel aanspreekpunt voor
vragen over Eco-sim in te stellen. Mensen kunnen hier vragen stellen of trainingen en demonstraties
aanvragen, of verzoeken om host te worden of modules te laten certificeren. Daarnaast kan de website
de plek zijn waar het programma gehost wordt wanneer natuurportal.nl ooit opgeheven wordt. De Ecosim website wordt bijgehouden door de ontwikkelaars.

* Deze organisaties worden gezien als secundaire hosts en worden benaderd gedurende het ontwikkelproces. Gezien de aard en doelstellingen van de organisaties en de nauwe banden van
de ontwikkelaars en de leden van de sturingsgroep met deze organisaties, kan verwacht worden
dat directe hosting of linken naar andere hosts, weinig problemen zou moeten opleveren.
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6.2 Promotie
De bovengenoemde hosts zijn laagdrempelige toegangen tot Eco-sim. Verdere bekendheid wordt als
volgt aan Eco-sim gegeven:
Hogeschool en HBO
Persbericht naar Bionieuws (het vakblad voor biologen), Artikel in Levende Natuur (toonaangevend
tijdschrift voor Veldbiologie), persberichten naar Universiteitskranten.
Middelbare school
Persbericht naar NVOX (vaktijdschrift voor betadocenten) en Bionieuws. Een workshop zal gegeven
worden op het jaarlijkse congres voor biologieleraren, georganiseerd door het NIBI. De organisatie van
middelbaar onderwijs enerzijds en de hge werkdruk van biologieleraren anderzijds, maakt de groep
van biologieleraren een lastige om direct te bereiken. Het NIBI (zie par 6.1) is van oudsher een belangrijke overkoepelende instantie voor biologieleraren. Het NIBI zal dan ook een deel van de promotie
naar de middelbare school op zich nemen. Deze omvat onder andere een mailing aan alle biologieleraren en het aanbieden van Eco-sim op de NIBI-site.
Terreinbeherende organisaties
Het publiceren van een artikel in Vakblad natuurbeheer (tijdschrift voor professionals in natuurbeheer). Persbericht naar de interne communicatiemiddelen van de Vogelbescherming, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Ministerie van LNV en Natuurpunt (de grootste non-gouvermentele terreinbeheerder en vrijwilligersorganisatie van Vlaanderen). Via Eurosite, de overkoepelende organisatie van
Europese terreinbeheerders, kan Eco-sim gepromoot worden bij terreinbeheerders buiten de grenzen
van Nederland. Dit is niet van direct belang voor de verspreiding van Eco-sim omdat het programma
zoals het nu ontwikkeld wordt, op de Nederlandse situatie is toegespitst. Het principe is echter zeer
interessant en vernieuwend voor andere landen.
Overige geïnteresseerden
Persberichten worden verzonden naar alle wetenschap&onderwijs bijlagen van de relevante kranten
en naar Vara’s Vroege Vogels (Radio en televisie).
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7. Eco-sim gebruiksvoorwaarden
Eco-sim is vrij toegankelijk en vrij te gebruiken voor iedereen. Vanaf de hosting sites kan het programma worden gedownload, inclusief alle modules. Deze kunnen gespeeld op iedere computer die voldoet
aan in hoofdstuk 3 gegeven specificaties. Daarnaast biedt Eco-sim nog een aantal andere opties én
limiteringen voor verdere uitbreiding van het programma Eco-sim.

7.1 Gebruik van Eco-sim
Omdat Eco-sim een educatief product is, kent het een docenten- en een leerlingeningang, waarbij de
laatste een aantal restricties kent (zie hoofdstuk 2). De gehoste versies zijn de complete docentenversies, waarin op intranet door de hoofdgebruiker / docent een leerlingenversie op andere computers
verspreid kan worden.

7.2 Creëren van nieuwe Eco-sim landschappen en modules
Eco-sim wordt geleverd met twee tutorials, één voor het creëren van Eco-sim landschappen en één
voor het maken van nieuwe opdrachtmodules. Met deze modules kan iedere gebruiker Eco-sim uitbreiden binnen de mogelijkheden die Eco-sim biedt aan variabelen, waarden en parameters. De nieuw
gecreëerde landschappen en modules kunnen worden opgeslagen en verspreid naar andere gebruikers.
De voordelen van deze tutorials zijn evident. Er kleven echter ook een aantal belangrijke nadelen aan.
Eco-sim is een educatief spel dat de ecologische realiteit simuleert. Echter, van nieuw gecreëerde
modules kan niet zonder meer nog worden aangenomen dat ze nog steeds een realistisch doel stellen.
Het kenmerk van iedere module is dat ze voorziet in een voorgeprogrammeerde eindconfiguratie van
het landschap én begeleidende teksten. Bij een nieuw geschreven module kan een eindconfiguratie
geprogrammeerd worden die niets met de realiteit te maken heeft. Een voorbeeld: een module met het
doel om de overgebleven populatie van het zeldzame gentiaanblauwtje te beschermen (een realistische beheersdoel), zou moeten leiden tot de bescherming van bepaalde typen van vochtige heiden
waar dit vlindertje voorkomt. Echter, niemand weerhoudt de maker om de module zo te schrijven dat
de speler alleen geslaagd is wanneer hij / zij alleen droge heide beschermd.
Om de verspreiding van ‘onzin’ modules te vermijden worden er strikte voorwaarden gesteld aan de
certificering en hosting van dergelijke modules (zie par. 7.5).

7.3 Aanbrengen van wijzigingen in de broncode van Eco-sim
Het kan zijn dat makers van een nieuwe module, extra parameters of waarden willen toevoegen,
m.a.w. Eco-sim doorontwikkeling buiten de mogelijkheden die de eerste versie van Eco-sim biedt
aan variabelen, waarden en parameters. Hiervoor moet geprogrammeerd worden in de broncode.
Dit is mogelijk, maar brengt een probleem met zich mee voor de gebruiker van Eco-sim. Het Eco-sim
landschap is een delicaat evenwicht dat gestoeld is op de officiële classificatie. Veranderingen in de
broncode kunnen gemakkelijk leiden tot verkeerde simulaties of het volledig ontregelen van het Ecosim landschap – in essentie hetzelfde probleem als in de vorige paragraaf geschetst. Een veranderd
Eco-sim landschap zal in ieder geval gecertificeerd moeten worden door officiële hosts van Eco-sim,
voordat het zelf gehost mag worden.

7.4 Hosting
Uit het voorgaande zal duidelijk zijn dat er een beperkt aantal erkende hosts zijn. Deze hosts hebben
de expertise in huis om Eco-sim modules en landschappen op hun juistheid te toetsten, m.a.w. te controleren of ze de realiteit nog wel benaderen. Deze hosts gaan de plicht aan om alleen gecertificeerde
modules te hosten. Zij gaan niet de plicht aan om modules te certificeren of te programmeren. Wanneer ze dit wel doen, kunnen ze hiervoor kosten in rekening brengen. De officiële hosts zijn beschreven in hoofdstuk 6.
Het is mogelijk om host te worden van Eco-sim, maar uitsluitend onder de voorwaarde dat alleen gecertificeerde Eco-sim landschappen en modules aan te bieden.
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7.5 Certificatie van modules en broncodes
De certificatie van modules behelst een controle op de juistheid van de module voor het niveau
waarvoor het is opgesteld. Modules die geschikt geacht worden te zijn voor natuurwetenschappelijk
onderwijs, worden gecertificeerd door het LNV.
De criteria voor certificatie zijn:
1. Loopt de module in het Eco-Sim landschap? (bijv. is het haalbaar, past de inhoud binnen de
parameters en waarden van het Eco-sim landschap, is het gegeven tijdspad en budget passend
binnen de opdracht, etc.)?
2. Past de doelconfiguratie van het Eco-sim landschap bij het beschreven doel van de module?
3. Past de module binnen de leerdoelen van het onderwijs waarvoor het is opgesteld?
4. 	Is de module goed afgewerkt en grammaticaal juist?
Bij certificatie wordt de nieuwe module aangeboden door de hosts. De certificerende instantie mag
een realistisch tarief rekenen voor de gemaakte uren die met certificering gemoeid zijn.
Een nieuwe versie van de Eco-sim broncode zou in principe alleen gecertificeerd kunnen worden wanneer het een verbetering zou betekenen van de vorige versie en daarmee de vorige moeten vervangen.
Certificering van een vernieuwde broncode kan alleen na veelvuldig testen door de certificerende
instantie. Opnieuw kan deze een realistisch tarief rekenen voor de gemaakte uren die met certificering
gemoeid zijn.

Ongecertificeerde modules en broncodes kunnen uiteraard gewoon
gebruikt worden door de ontwikkelaar. Certificering is alleen belangrijk
wanneer de producent van het nieuwe materiaal wenst dat het gehost
en verspreid wordt door de erkende hosts.
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8 Tijdspad en oplevermomenten
Het ontwikkeltraject van Eco-Sim bestaat uit vijf fasen en vijf oplevermomenten, waarop een ‘deliverable’ zal worden toegestuurd aan Stitpro. Deze zijn weergegeven in de tabel.

Tabel 6:

Tijdspad en oplevermomenten van Eco-Sim.

Onderdeel
Planvormingsfase

Oplevermoment
16 april 2010

Ontwikkelingsfase
script en storyboard
Ontwikkeling prototype
Testfase
Promotiefase

1 oktober 2010
30 juni 2011
1 september 2011
1 januari 2012

Deliverable
Planbeschrijving en
subsidie aanvraag (onderhavige stuk)
Script en exceldocument met gedetailleerde
beschrijvingen van alle spelelementen
Prototype Eco-Sim
Definitieve product Eco-Sim
Overzicht van publiciteit Eco-Sim en
visiedocument verdere ontwikkeling

9. Begroting
De ontwikkeling van Eco-Sim zal worden uitgevoerd door drie personen (zie bijlage D), formeel in
opdracht van een op te richten stichting, die wordt gefinancierd door Stitpro. De begroting gaat uit van
een gelijke inzet en honorering van de drie uitvoerders en is geraamd op 65 Euro per uur.
Gegeven het onvermijdelijk iteratieve en experimentele karakter van de ontwikkeling van Eco-Sim, is
het exact aantal uren dat daadwerkelijk door de aanvragers zal worden besteed aan de ontwikkeling,
niet te geven. De begroting is daarom mede tot stand gekomen vanuit de gedachte dat voor dit bedrag
de aanvragers het commitment kunnen aangaan om gedurende het tweejarig ontwikkeltraject van EcoSim, het best mogelijke te maken, ongeacht het exact aantal uren dat er op papier aan besteed kan
worden.
Naast het honorarium voor de ontwikkelaars is er ook voorzien in een post voor overige uitgaven, die
vooral bureaukosten en organisatiekosten voor de stuurgroepdagen behelst. Tot slot huren de aanvragers het NIBI in voor enkele promotionele doeleinden voor het middelbaar onderwijs. Dit doen de
aanvragers omdat het NIBI een naam en een promotioneel bereik heeft, dat de promotie en daarmee
het gebruik van Eco-Sim enorm zal vergroten en dat bovendien niet op een andere manier te verkrijgen is. De begroting is verdeeld in de vijf fasen van het ontwikkeltraject (zie hoofdstuk 8). Stitpro wordt
om deelbetaling verzocht voor ieder van de afzonderlijke fasen. Er zal om betaling verzocht worden bij
het opleveren van de ‘deliverable’ aan het einde van de ontwikelfase.
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1-jun-10

1-okt-10

1-jul-11

1-sep-11

Ontwikkeling script
en storyboard

Ontwikkeling
prototype

Ontwikkeling
definitief product

Promotie
definitief product

Totaal

beginperiode
1-okt-09

Fase
Planvormingsfase

Begroting
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1-nov-11

1-sep-11

30-jun-11

1-okt-10

eindperiode
16-apr-10

Artikelen en nieuwsitems in
relevante media, beschikbaarheid
op hosting sites

Definiteve product Eco-Sim

Prototype eco-sim

Word-doc en excel sheet
script & storyboard

deliverable
Planbeschrijving en
financieringsaanvraag

Promotieactiviteiten:
Promotie-onkosten:
Hostingkosten en promotiekosten NIBI:

Beta testing (uitproberen in onderwijssetting)
Aanpassing van product tot eindproduct:
Onkosten bijeenkomsten en stuurgroepdagen:
Bureaukosten:

Bouw van de code, vormgeving van tegels,
het landschap, de interface, schrijven van de
modules, Alpha-testing (tussen Dirk, Jaap en
Aram) en samen met opdrachtgevers:
Onkosten bijeenkomsten en stuurgroepdagen:
Bureaukosten:

Complete opzet landschap, tegelselectie,
vertalingsprocedure SynBioSys - Eco-sim,
parameterkeuze, waardekeuze, tegeltransitieschema, modulekeuze (in overleg met partners),
vormgevingsstudie en -keuze:
Onkosten bijeenkomsten en stuurgroepdagen:
Aanschafkosten studiematerialen:

toelichting onkosten
Planopzet, haalbaarheidsonderzoek,
literatuuronderzoek, zoeken en
vastleggen partnerschappen:
Reiskosten:

120
-

534
-

1284
-

7800
1000
3000

34710
1500
1500

83460
1000
3000

26260
1000
1000

10400
200

160
-

404
-

deelbedrag

uren

11800
175830

37710

87460

28260

10600

totaalbedrag

9.1	Toelichting onkosten:
De onkosten bijeenkomstdagen en stuurgroepdagen (totaal 3500 Euro) behelzen uitgaven voor gezamenlijk overleg en overleg met de verschillende stuurgroepen. De personen in deze stuurgroepen
zitten in verschillende delen van het land en hun reiskosten voor het project worden vergoed. Ook
zal van tijd tot tijd een zaaltje gehuurd moeten worden, een beamer en voor versnaperingen om de
stuurgroepdagen efficiënt te laten verlopen. Er zullen in totaal naar verwachting 10 van deze begeleidingsdagen gehouden worden (1 in elke van de vijf fasen van het plan voor de inhoudelijke stuurgroep
en 1 waarbij vooral de didactische kant aan bod komt). Daarnaast zullen er een aantal 1 op 1 gesprekken zijn met met name de mensen van SynBioSys. In dit bedrag zijn ook de onkosten voor een aantal
velddagen om de vormgever kennis te laten maken met het ‘echte’ landschap.
De Promotieonkosten (totaal 1000 Euro) behelzen reistijd en promotiemateriaal naar congressen en
voor interviews.
De aan te schaffen studiematerialen (totaal 1000 Euro) zijn boeken en tutorials voor Unity3D, vegetatiekunde, vormgevingszaken, onderwijsdictaten (voor goede aansluiting met het onderwijs).
De bureaukosten (totaal 4500 Euro ) zijn een bijdrage aan de afschrijvingen en vaste kosten van de
aanvragers. Hierbij in zit ook een bijdrage in de vaste kosten en de tijd die Stichting Crossbill Guides
besteed aan het onderbrengen van dit project.
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10. De aanvraag en aanvragers
De huidige aanvraag omvat de productie van de het basisspel, plus minimaal 5 opdrachtmodules, voor
tenminste 2 eindgebruikers én een promotieplan. Het Eco-sim zoals met deze aanvraag gerealiseerd
zal worden, kan in de toekomst uitgebreid worden.

Stichting Crossbill Guides
De formele aanvrager voor financiering bij Stitpro is Stichting Crossbill Guides (www.crossbillguides.
org). Deze stichting stelt zich tot doel het vergroten van publieksbetrokkenheid bij natuur en natuurbescherming en sluit hierbij nauw aan bij de doelen die Eco-Sim zelf ook heeft.
Stichting Crossbill Guides is in December 2004 opgericht door Dirk Hilbers, die ook de initiator van het
Eco-Sim spel is. Dirk Hilbers is geen bestuurslid van Crossbill Guides, maar is als freelancer betrokken
bij projecten en op vrijwillige basis uitvoerend directeur van de stichting.
Stichting Crossbill Guides treedt op als doorgever en beheerder van de gelden die door Stitpro worden
betaald. De uitvoerenden van het project zijn Dirk Hilbers (projectleider: spel-ontwerp, inhoudelijke
input, procesbegeleiding en externe contacten) Aram Korevaar (vormgever: spel-ontwerp, 3D, animatie
en interface) en Jaap Kreijkamp (programmeur: spel-ontwerp, interactie, code/techniek). Een nadere
omschrijving van de uitvoerders is gegeven in bijlage D.
Stichting Crossbill Guides contracteert bovengenoemde uitvoerenden waarin het contract een overname is van de afspraken zoals deze tussen Stitpro en uitvoerenden zijn gemaakt. Betaling van de
uitvoerenden vindt plaats nadat Stitpro de gelden heeft overgemaakt.
De directe aanleiding tot ontwikkeling van het plan voor Eco-sim is de ervaring van de initiator, Dirk
Hilbers, dat ecologisch onderwijs een goed middel ontbeert dat de processen (die de kern van natuurbeheer zijn) simuleert en inzichtelijk maakt. De analogie van deze processen met die in computer
games, gaf aanleiding tot ontw van een proces-simulerende game – Eco-sim.
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Bijlage A: Stap voor Stap weergave
van het Eco-sim landschap
Stap 1: De Basisdata
De data die ten grondslag liggen aan Eco-sim zijn afkomstig van het kennissysteem SynbioSys, dat
ontwikkeld is aan de WUR (www.synbiosys.alterra.nl). Dit breed geaccepteerde vegetatieclassificatiesysteem koppelt per formeel beschreven landschapstype de abiotische omstandigheden (figuur 1) aan
vegetatietypen (figuur 2)

Figuur 1:

SynbioSys abiotische data voor het landschap HZ1a – leemhoudende stuwwallen.

Figuur 2:

Het complex van vegetatietypen behorend bij de verschillende successiestadia van
leemhoudende zandgronden
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Stap 2: Vertaling naar Eco-sim tegels
De Synbiosys vegetatietypen worden optisch vertaald naar tegels in het landschap van Eco-sim
(figuur 3). Een ‘tegel’ is hierbij de kleine visuele ruimtelijke eenheid in het spel. Onder deze tegel zit
een serie parameters (ieder met een eigen waarde). Elke tegel heeft zijn eigen unieke set aan ‘waarden’.

figuur 3:
Heide vegetatie

Bos vegetatie

Water vegetatie

Parameters

PH (KCI)
grondwaterfluctuaties
ontkalkingsdiepte
organische stofgehalte bovengrond
vochtvoorziening
buffer

Belangrijke noot: de bijgevoegde illustraties zijn schetsen die de verschilende stappen inzichtelijk moeten maken. Het correspondeert niet
met de beoogde visualisatie in het eindproduct. Ook ik ben een fictief
karakter. Of de simulator een ‘host’ moet hebben zal uit Alpha en Beta
tests blijken.
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Stap 3: Eco-sim tegels in successie
De tijd drijft Eco-sim tegels van een pioniersvegetatie naar een graslandvegetatie naar een struweelvegetatie naar een bosvegetatie (figuur 4). Deze successiestadia en de exacte vegetatietypen die er bij
ieder van de landschapstypen bij dit stadium horen, volgen weer de systematiek van SynbioSys (zie
stap 1 figuur 2).

figuur 4:

1

2

3

4

De tijd verloopt in jaren. Het ene jaar gaat over in het andere wanneer de gebruiker
op een knop drukt. Zodoende kan de gebruiker eerst zijn of haar maatregel nemen,
voordat het resultaat zichtbaar wrdt in het erop volgende jaar.
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Stap 4: Duizenden Eco-sim tegels maken het Eco-sim landschap
Er wordt 1 standaard Eco-sim landschap gecreëerd waarin de belangrijkste Nederlandse landschappen samenkomen. Het landschap bevat een plateau à la de Veluwe, met heiden, stuifzanden, venen,
bossen van arme bodems, een stuwwal, met bossen van leemhoudende bodems, beekdalen en kwelzones, en tot slot een rivierenlandschap, met polder, bossen van rijke bodems, akkers, struwelen en
moerassen. Daarnaast wordt er een tool ontwikkeld, waarin tutoren zelf een eigen landschap kunnen
ontwikkelen.
Het ‘virtuele’ landschap van Eco-sim manifesteert zich in een 3D-omgeving. Hierdoor zal het mogelijk zijn om met een ‘zoom-tool’ in te zoomen op een deel van het landschap en uitzoomen voor het
totaalbeeld (binnen de grenzen van het noodzakelijke, met betrekking op de leerstof). Daarnaast is er
perspectief recht van boven mogelijk.

figuur 5:

Stap 5: Een Eco-sim module
De modules zijn opdrachten die de gebruiker moet uitvoeren. Een module is in feite niets meer dan
een (aantrekkelijk gevisualiseerde) opdracht om te komen tot een bepaalde configuratie van Eco-sim
tegels (zie modulebeschrijvingen in bijlage B). In de module ‘Red de Das!’ bijvoorbeeld draait het om
het het in de juiste volgorde krijgen van hagen tussen de dassenburcht en het voedselgebied én het
opheffen van verkeersbarrieres door middel van dassentunnels.
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Stap 6: De informatievoorziening
Om uit te vinden wat de juiste configuratie van tegels is en hoe je die kunt bereiken, moet de gebruiker informatie verkrijgen. De informatievergaring is één van de twee kerntaken voor de gebruiker.
Informatie is in statische vorm te verkrijgen in de bibliotheek (bijvoorbeeld: wat is een das, waar leeft
hij en hoe leeft hij). Deze theoretische informatie is toe te passen op het landschap door informatie te
verkrijgen: inventarisaties uitvoeren, bodemkundig onderzoek, hoogtekaarten, hydrologisch onderzoek,
wegengebruik, etc. Deze onderzoeken zijn uit te voeren op een deelgebied van het Eco-sim landschap
en zal als een sluier over het landschap zichtbaar te maken zijn (figuur 6).

figuur 6:
ONDERWERP
Stukje feedback of ander
informatie die zich op deze
wijze beter laat manifesteren.
Een informatie soort die zich
beter laat vertalen in een
voorbeeld met fotomateriaal.

LEGENDA
informatie laag
informatie laag
informatie laag
informatie laag
informatie laag
informatie laag
informatie laag
informatie laag

Stap 7: Het management
Als de gebruiker weet welke maatregel hij of zij moet nemen, dan kan hij deze gaan toepassen. Deze
maatregelen hebben soms een direct effect en soms laat het effect op zich wachten. Op tegelniveau is
omschreven welk effect een maatregel heeft en hoe groot de kans is dat de maatregel dat effect heeft.
Zo levert het toepassen van extensieve begrazing een grote kans op het gelijk blijven van een grasland
en een kleine kans dat er toch struiken komen (1 stap verder in de successie) én een kleine kans
dat de tegel open wordt (1 stap terug in de successie). Het planten van een haag daarentegen levert
100% kans op succes, maar pas na 5 jaar is de haag hoog genoeg dat deze ook aantrekkelijk is voor
haaglanddieren.
Wanneer de juiste configuratie van tegels is bereikt nadat de tijd verstreken is, is de speler geslaagd.
Voor tussentijdse metingen moet de speler opnieuw onderzoek uit laten voeren.

P28

waarde 2
matig voedselarm
leem/silt
weinig

matig zuur
ondiep water
weinig
schommelingen
nee

waarde 1
voedselarm
zand
zeer weinig

zuur
diep water
sterke
schommelingen
ja

successie
gearresteerd
successie stadium
kaal
pionier
Hoogte boven NAP
0-10 m
10-20 m
Modulespecifieke parameters bijv. bij de module van bijlage 3:
Aanwezigheid das
ongeschikt
potentieel

paramter
trofiegraad
bodemsoort
organisch
stof gehalte
zuurgraad
waterniveau
waterregime

struweel
30-40 m
potentieel
fourageergebied

potentieel
wisselgebied

matig basisch
net onder
maaiveld

waarde 4
matig voedselrijk
veen
veel

grasland
20-30 m

neutraal
rond maaiveld
kweldruk
aanwezig

waarde 3
gemiddeld
klei
vrij veel

burcht

bos
40-50 m

zeer basisch
vrij diep

waarde 5
voedselrijk

bijburcht

50-60 m

zeer diep

waarde 6

wissel

60-70 m

waarde 7

fourageergebied

70-80 m

waarde 8

80-90 m

waarde 9

Bijlage B:
Voorlopige lijst
van parameters
en waarden
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Bijlage C: Voorbeeldmodule Red de Das
Achtergrondinformatie
Niveau: bovenbouw HAVO/ VWO
Thematiek: versnippering, natuurbescherming, sociale aspecten, ecologische verbindingszones,
populatie
Biotische tegels
Vochtige weide
Droge weide
Maisakker
Akker
Bossen van zand en leemgronden
Zoomvegetaties
Artificiële tegels
Wegen
Hekken
Hagen
Dorpen / steden
Sloten
Gemeentegrenzen
Relevante spelersopties (knoppen) binnen deze module:
Balk algemeen;
Opdrachttekst;
(raadplegen kost 0 jaar)
Financiën;
(raadplegen kost 0 jaar)
Geschiedenis;
(raadplegen kost 0 jaar)
Tips;
(raadplegen kost 0 jaar)
Balk informatie
Achtergrondbibliotheek
Info over de das;
Info over habitat van de das;
Ibedreiging en beschermingsstatus
van de das;
Inventarisatie dassen alleen;
Alle zoogdieren;
Hydrologisch onderzoek;
Bodemtypologisch onderzoek;
Economisch onderzoek (weggebruik);

(raadplegen kost 0 jaar)
(raadplegen kost 0 jaar)
(raadplegen kost 0 jaar)
(uitvoeren kost 1 jaar en 20 eenheden per 1000 tegels)
(uitvoeren kost 1 jaar en 20 eenheden per 1000 tegels)
(uitvoeren kost 1 jaar en 50 eenheden per 1000 tegels)
(uitvoeren kost 1 jaar en 50 eenheden per 1000 tegels)
(uitvoeren kost 1 jaar en 30 eenheden)

Balk View
Vogelvlucht
Plattegrond
Leefgebied das (mogelijk na uitvoer inventarisatie)
Stippenkaart zoogdieren (mogelijk na uitvoer inventarisatie)
Plattegrond landschapstypen (mogelijk na uitvoer inventarisatie)
Hydrologische kaart (mogelijk na uitvoer inventarisatie)
Bodemkaart (mogelijk na uitvoer inventarisatie)
Kaart weggebruik (mogelijk na uitvoer economisch onderzoek)
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Balk maatregelen
Wegen omleggen;
Dassentunnels maken;
Dassenraster plaatsen;
		
Sloten dempen;
		
Grond onteigenen;
Bossen aanleggen;
Verminderen van vermesting;

(uitvoeren kost 5 jaar en 20 per jaar)
(uitvoeren kost 1 jaar en 10 per tunnel)
(uitvoeren kost 1 jaar per 100 tegels en 1 euro
per tegel)
(uitvoeren kost 1 jaar per 50 tegels en 5 euro
per tegel)
etc.
etc.
etc.

Docentenopties
Wel/niet toestaan van tips. Of bepaalde tips toestaan.
Aan / uitschakelen tijdslimiet
Aanpassen tijdslimiet
Aan / uitschakelen budget
Aanpassen budget
Toevoegen voor de module irrelevante onderzoeks en maatregelenknoppen
Opdrachttekst

Red de das!
Je bent wethouder van de gemeente Aadorp en je hoort dat er op de N15 tussen Aadorp en Beehuizen regelmatig dassen worden doodgereden. Je weet dat je als wethouder de plicht hebt de dassen in
jouw gemeente te beschermen. Verschillende groepen in de gemeente maken zich ernstige zorgen om
het voortbestaan van de das in de gemeente Aadorp. Je taak is duidelijk. Red de Das!

Target:
zorg ervoor dat er een gezonde dassenpopulatie blijft bestaan in de gemeente Aadorp.
Tijdsduur: 50 jaar
Maximum budget: 100.000 euro
Maximum jaarbudget: 10.000 euro per jaar

Informatieaffiche Das
De das (Meles meles) is een marterachtige die tot 80 cm lang wordt en een maximumgewicht van wel
17 kilo kan bereiken. Het is een onmiskenbaar dier door zijn markante zwart-witte kop en logge grijze
lijf. Dassen leven op de zand en keileemgronden van Oost Nederland.

Levenswijze
Dassen zijn sociale dieren die in familiegroepen leven. Een gemiddelde familie bestaat uit ongeveer 4
dieren. Dassen zijn nachtdieren die tegen de schemering op pad gaan om voedsel te zoeken. Overdag
houden ze zich schuil in hun ‘burcht’. Een dassenburcht is een verzameling van ondergrondse holen,
kamers en gangen die met elkaar in verbinding staan. In de buurt van de hoofdburcht liggen vaak
kleinere, geïsoleerde burchtjes en vluchtpijpen, waar dassen bij onraad induiken of tijdelijk gaan ‘kamperen’. Dassen zijn erg trouw aan hun burcht en kunnen deze generaties lang bevolken. Er wordt altijd
wel wat verbouwd en soms worden de oudere delen ‘gekraakt’ door konijnen of vossen.
De burchten worden doorgaans gemaakt in wat verborgen, met struiken begroeide bossen, waar de
bodem los genoeg is om in te graven.
Dassen zijn ook trouw in de keuze van hun fourageergebied (waar ze voedsel zoeken). Vanaf de
burcht lopen er dassenpaden (wissels) naar de fourageergebieden.
In de winter houden dassen een winterslaap.
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Voedsel
Dassen zijn alleseters die eten wat ze tegenkomen. Regenwormen vormen een hoofdbestanddeel
van hun maaltijd. Regenwormen zijn het talrijkst in kleiige en lemige gronden. Dit zijn dus belangrijke
voedselgebieden. Daarnaast eten dassen kevers, vruchten, mais, graan, paddestoelen en slakken.

Informatieaffiche habitat Das
Dassen zijn te vinden in kleinschalige landschappen en riverdalen – gebieden waar bossen, houtwallen, akkers, weiden, verspreide bomen en bosjes elkaar afwisselen. De bossen en struwelen zijn dan
de plaatsen waar de burcht gegraven wordt en de lagergelegen kleigronden zijn de fourageergebieden.

Informatieaffiche bedreiging en bescherming Das
Dassen worden bedreigd door versnippering van het landschap. Geschikte leefgebieden worden te
klein of komen te ver af te liggen van andere geschikte leefgebieden. Het verdwijnen van heggen en
bosjes als verbingszones door de intensivering van de landbouw, verkleint het leefgebied van de das,
waardoor ze dassen uitsterven. Autowegen en bebouwing dicht bij dassenburchten kunnen een groot
probleem zijn als ze de burchten van de fourageergebieden scheiden. Hierdoor vallen veel dassen ten
prooi aan het verkeer. Ook loslopende honden, zeker ’s avonds, zorgen voor veel verstoring.
De das is in Nederland een beschermde diersoort. Om de das te behouden moet het verdwijnen van
het leefgebied en de versnippering tegengegaan worden. Het herstel van heggen en het tegengaan
van vermesting (die regenwormen doodt) zijn geschikte maatregelen om het leefgebied van de das te
vergroten. Door middel van het aanleggen van dassentunnels (tunnels onder de weg door waar dassen
onderdoor kunnen) en dassenrasters kan het aantal verkeersdoden worden teruggedrongen.

Tipteksten
Tip 1
Beschikbaar zolang informatiebibliotheek niet is geraadpleegd:
Weet je al wat een das is? Als je een das wilt redden, is het handig als je weet wat een das zoal nodig
heeft om te overleven. Deze informatie vind je in de bibliotheek.
Tip 2
Beschikbaar als er nog geen dasseninventarisatie is uitgevoerd:
Weet je al waar de dassen vookomen in het gebied? Als je weet waar ze leven en hoe ze lopen, dan
weet je ook waar ze doodgaan.
Tip 3
Beschikbaar als er een inventarisatie is uitgevoerd en de bibliotheek niet opnieuw is geraadpleegd.
Nu weet je waar de dassen doodgereden worden. Maar waarom zouden de dassen hier eigenlijk de
weg oversteken. In de bibliotheek staat vast meer informatie over waarom dassen wegen oversteken.
Tip 4
Beschikbaar als de bibliotheek opnieuw is geraadpleegd.
Helaas! Je adviseurs staan niet meer op één lijn. Adviseur Janssen, adviseur Boekhoven en adviseur
Blomkwist denken dat de dassen de weg oversteken om voedsel te zoeken, maar Freriks en Paaltjens
denken dat ze een nieuw leefgebied zoeken, omdat het huidige niet meer voldoet. Wat denk jij? Lopen
de dassenwissels naar fourageergebieden of leefgebieden aan de andere kant van de weg?
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Tip 5
Beschikbaar als er een jaar verstreken is sinds de vorige tip.
Opnieuw vier dassen doodgereden afgelopen jaar! Het wordt tijd om voort te maken! Frerik en Paaltjens zater ernaast – zoveel is duidelijk. De wissels liepen allemaal naar akkers en maisvelden – typische fourageerplekken, maar nu, welke maatregel te nemen?
Helaas staan Janssen, Boekhoven en Blomkwist nu tegenover elkaar. Jansen zegt: je moet de weg
omleggen om het fourageergebied heen, zodat de dassen niet gestoord worden. ‘Veel te ingewikkeld’,
zegt van Boekhoven, ‘Dassentunneltje eronderdoor en klaar is Kees’. Blomkwist stelt voor om de dassen te verleiden naar een ander fourageergebied te gaan.
Wat zou de beste optie zijn?
Tip 6a
beschikbaar bij aanleggen nieuwe weg en verschijnen krantenbericht ‘gemeente vernietigt zeldzaam
uiterwaardenlandschap’.
Oeps! Het blijkt dat zo’n nieuwe weg aanleggen weer andere natuur kapot maakt. Misschien was dit
toch niet zo’n goed idee. Misschien toch nog eens beter naar van Boekhoven en Blomkwist luisteren.
Tip 6b
Beschikbaar als dassentunnels worden aangelegd zonder dassenraster.
3 dode dassen dit jaar. Ze steken dus toch nog de weg over. Wat zou zo’n dassenraster zijn?
Tip 6c
Beschikbaar er sloten gedempt en / of hagen aangelegd worden
4 dode dassen dit jaar. Zou dit goed gaan?
Etc.
Etc.
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Bijlage D: De aanvragers
De aanvragers
De opdracht zal worden uitgevoerd door de volgende drie personen:

Dirk Hilbers
Verzorgt de contacten met eindgebruikers, geeft inhoud aan de modulen en verzorgt de coördinatie
van het productieproces.
Dirk Hilbers (33) is ecoloog met een ruime ervaring in het overbrengen van ecologische kennis aan
een keur van doelgroepen. Hij heeft ervaring in het doceren van biologie, ecologie en biologischmaatschappelijke onderwerpen op voortgezet onderwijs, HBO en WO. Hij is auteur van 10 educatieve
natuurreisgidsen (Crossbill Guides), die over heel Europa worden afgezet.
Voor meer informatie, zie www.dirkhilbers.nl en www.crossbillguides.org.

Aram Korevaar (Studio Alarm)
Verzorgt het interface design en de 3D navigatie over het virtuele landschap.
Aram Korevaar (38) is grafisch ontwerper en is (o.a.) gespecialiseerd in virtuele ontwerpen en computerspelen. Aram heeft samen met Jaap Kreijkamp (zie hieronder) het online educatieve spel ‘de Vogelrijke tuin’ gemaakt in opdracht van vogelbescherming zie www.ctrl-j.com.au/pages/vogelspot.html).
www.studioalarm.nl

Jaap Kreijkamp (Ctrl-J)
Verzorgt de programmering van Eco-sim.
Jaap Kreijkamp (39) is programmeur (IT) en werkt reeds aan meerdere commerciële game-titels van
meerdere opdrachtgevers. Hij maakt in samenwerking met bovenstaanden en opdrachtsgevers het
algoritme, introduceert de variabelen, de inputmogelijkheden en de output scenario’s in de simulator.
www.ctrl-J.com.au
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