
Het onderzoeksgebied omvat een brede ring rond de wijk Fellenoord, het stationsgebied en het stadscentrum. Het gebied wordt doorsneden 
door het spoor. Hier ligt een grote bouwopgave voor de gemeente. Om de ontwikkelingen toekomstbestendig te maken is een nieuwe aanpak 

nodig, een die rust op drie pijlers: beleid, data en ontwerp. The research area comprises a broad ring around the Fellenoord district, the 

station area and the city c�ntre. The area is intersected by the railway track. This presents the city with a major building challenge. 

Making developments future-proof requires a new approach, one supported by three mainstays: policy, data and design. 
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Data zijn onmisbaar voor een iteratief en adaptief beleids- en ontwerpproces. Oe factor tijd speelt daarbij een dubbele rol: de planning 

van het moment en flexibiliteit na verloop van tijd. Data is indispensable for iterative and adaptive policy and design processes. The 

time factor plays a double role: in the planning of the moment and in flexibility over time. 

De toekomst laat zich niet voorspellen. Veranderingen gaan zo snel dat we amper 
vijf jaar vooruit kunnen denken. Rigide masterplannen zijn verouderd voordat ze 
zijn aangenomen. Juist in een tijd van grate veranderingen in de 'tragere' maar 
allesbepalende onderstromen zoals klimaat, economie, demografie en mobiliteit, 
kunnen we ans eenvoudig niet meer veroorloven 'op het gevoel' en 'op de macht' 
de gebouwde omgeving vorm te geven. We moeten onzekerheid maar oak bredere 
participatie opnemen in het ontwikkelingsproces van leefomgevingen om een beter 
gefundeerd antwoord te geven op alle nieuwe uitdagingen die ans te wachten staan. 
□it vraagt om een radicaal andere benadering.

DATA ALS ONMISBA RE SCHAKEL De groeiende hoeveelheid beschikbare gegevens 
kan ans daarbij .helpen. Data warden een onmisbare schakel bij het bepalen van 
een adaptief beleids- en ontwerpproces. Goede verwerking van data onderbouwt 
het ontwerp en het ontwikkelingsproces, het draagt bij aan het verkrijgen van 
noodzakelijk draagvlak. Data zijn oak nodig om antwoorden te vinden op complexe 
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The future cannot be foretold. Changes take 
place so rapidly that we can hardly think five 
years ahead. Rigid master plans are outdated 
before they have been agreed upon. Especial
ly in a time of major changes in 'slower' but 
all-determining'undercurrents such as cli
mate, economy, demography and mobility, we 
can simply no longer afford to design the built 
environment 'by intuition' or 'by force majeure'. 
We need to include uncertainty, but also more 
participation in the development process of 
living environments in order to come up with a 
more informed response to all the new chal
lenges that await us. This requires a radically 
new approach. 

vraagstukken in de samenleving als klimaatverande
ring, demografische verschuivingen, energietransitie 
en mobiliteit. 

DEMOCRATISCH COALITIEAKKOORD Stadmaken van 
de toekomst is steeds meer een combinatie van kiezen, 
coalities vormen en vraagstukken oplossen. Om bere
deneerde en breedgedragen keuzes te kunnen maken, 
ontwikkelde team Triangel een planningsspel en paste 
dat toe op Eindhoven: Fellenopoly. Aan tafel zaten vier 
partijen: de rijks- en de provinciale overheid, de gemeente 
en niet-professionals, zoals bewoners en het plaatselijk 
bedrijfsleven. Steeds meer dringt door dat niet-professio
nele spelers een plek aan de planningstafel moeten 
krijgen om de handen ineen te kunnen slaan en het 
ontwerpproces democratischer te maken. 

Dael van het spel was het vastste.llen van prioriteiten en 
het helder krijgen van gemeenschappelijke belangen op 
deelvraagstukken. Relevante data werden meegenomen 
om uiteindelijk te komen tot een coalitieakkoord. Niet 
alleen lokale thema's spelen daarbij een rol, maar oak 
de grate transities als klimaat, energie en demografie. 
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Het spel maakt het mogelijk verschillende belanghebben 
in het proces mee te laten denken. Het helpt bij het mak 
te maken voor de leefomgeving van de toekomst: een vo 
'uitnodigingsplanologie'. Aan tafel zitten vier partijen: rij� 
overheid, gemeente, markt en lokale belanghebbenden, j 
spelronde komen generieke vraagstukken aan de orde, 2 
energie, ecologie en verstedelijking. Welke keuzes wille1 
deze thema's maken? Daarna warden locatie-eigen vraa 
bijvoorbeeld de wens tot een betere relatie tussen noor 
wateroverlast in Fellenoord. Alie kwesties komen in beh1 
ter tafel, ondersteund door data. Transitiepaden warden 
assen privaat versus collectief en gefaseerd versus disrJ 
van fiches kunnen prioriteiten warden benadrukt. Uiteind 
spelproces tot een gezamenlijk coalitieakkoord dat dient 
voor de ruimtelijke randvoorwaarden van het plangebiedl 

GAME CITY OF THE FUTURE: FELLENOPOLj 

The game allows various stakeholders to participate i� 
the start. It facilitates the making of choices for the liv 
the future: a form of 'invitational planning', Four partie 
central government and the province, the municipality 
and local stakeholders. In the first round of the game, 
generic issues such as climate, energy, ecology and u1 
What choices do parties want to make with respect to1 
They subsequently discuss site-specific issues such J 
to improve the relationship between north and south o
flooding of Fellenoord. All issues are presented in ma� 
questions, supported by data. Participants choose tra� 
the axes private versus collective and phased versus 
use tokens to highlight priorities. Ultimately, the game 
a joint coalition agreement that serves as a programm 
preconditions of the planning area. I

DATA AS AN INDISPENSABLE LINK The growing amount o 
help us do this. Information is becoming an indispensabl 
velopment of adaptive policies and design processes. W1 
can underpin designs and development processes and h1 
support. Data are also needed to find answers to comple 
ety such as climate change, demographic shifts, the ene 
mobility. 

DEMOCRATIC COALITION AGREEMENT In the future, city IT 
ingly be a combination of choosing, coalition-forming anc 
To make reasoned and widely supported choices, team T 
a planning game and applied it to Eindhoven: Fellenopoly 
down at the table: central and provincial governments, m 
sentatives and non-professionals such as residents and 
local business community. It is becoming increasingly cl1 
fessional parties must have a place at the planning table 
to be able to join and to make the design process more c 

The goal of the game was to set priorities and clarify c 
on sub-issues. Relevant data were taken into account to 
a coalition agreement. Not only local themes played a pa 
transitions such as those in the fields of climate, energy 
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