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DEEL A | FEITELIJKE OMSCHRIJVING
Omschrijving deel 1
Naam
Ontwikkelaar + land
Waardering (gebaseerd op de
uitkomsten van de beoordeling
van een tool.)
Jaar van uitbrengen
Wordt het nog doorontwikkeld,
zo nee datum van deﬁni eve
versie
Website
Omschrijving deel 2
Korte omschrijving van de tool
– wat het kan / welk probleem
het oplost (max 200 woorden)

NR van de tool: 268

Garden Ba le
Grendel Games in opdracht van gemeente Zwolle, Nederland

2021
Wordt nog doorontwikkeld

h ps://grendelgames.com/nl/klimaatadapta e‐en‐serious‐games/
De reden dat Grendel Games de ‘Garden Ba le’ hee ontwikkeld is zodat
mensen meer kennis opdoen over klimaatadapta e in hun eigen tuin en deze
kennis meenemen in de wekelijkse 2‐8 uur tuinieren. Het spel wordt ingezet
door steden hun inwoners uit te dagen collec ef aan de slag te gaan met een
klimaatbestendige tuin. Inwoners stappen in een virtuele versie van hun stad
waar alle straten en woningen als bouwblokken te zien zijn. Daar kunnen zij
hun huis opzoeken en hun eigen tuin claimen om aan de slag te gaan.
In de Garden Ba le ga je je tuin opnieuw ontwerpen om deze zo
klimaatbestendig mogelijk te maken. Je bent vrij om je tuin zo in te richten als
jij wilt. Maak je een terras van tuintegels, hout of grind? Welke planten of
struiken hebben jouw voorkeur?

Tool kan ingezet worden door
de overheid

Ja

Tool kan ingezet worden door
private par jen

Ja

Tool kan ingezet worden door
individuen

Nee (zij zijn echter wel de gebruikers)

Wat is het businessmodel van
de ontwikkelaar

Verkoop serious games

Wat is het verdienmodel van
de betreﬀende tool

Verkoop serious games

In welk land wordt de tool al
ingezet?

Nederland, Zwolle

Is er een ondersteuning voor
verschillende talen, zo ja
welke talen
Toepassing van een tool / op
welk schaalniveau kan de tool
worden toegepast (niveau van
de: wijk, stad, provincie, land,
wereld)
Op welke markt richt de tool
zich? (Nederland, Europa,
Wereld)

Wijk

Nederland
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