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Educatief pakket Workshops AMVB: bordspel stadsbeleving 

Inleiding 

Duur: 2 uur,  inclusief inleiding.  

Doelgroep:  +14. 

Aantal spelers: 2 – 6 (individuele spelers of teams).  

Nodig: dobbelsteen en pionnen. 

Voor je het spel speelt krijg je meer uitleg over Karel Buls en verschillende visies op stedenbouw in de 
inleidende powerpoint. 25 min.  

Doel 

Jij bent de stadsarchitect en krijgt van de burgemeester de opdracht om de stad uit te breiden. Een 

pittoreske stad, vol kronkelende steegjes met kasseien, historische gebouwen of een hypermoderne 

stad met strakke boulevards en immense wolkenkrabbers? De keuze is aan jou.  

Bouw wegen, gebouwen, openbare plaatsen en druk zo jouw stempel op de stad. Iedere 

stadsarchitect probeert zijn visie zoveel mogelijk te realiseren. Hoe meer stadstegels van jouw kleur 

op het bord liggen, hoe groter jouw invloed op het uitzicht van de stad. Waardeer je constructies en 

wegen op om de meest succesvolle stedenbouwer te worden. De speler met het meeste punten aan 

het einde van het spel wint. 

Spelregels 

Gooi met de dobbelsteen om vooruit te gaan op het spelbord. Elke beurt mag je sowieso één 

stadstegel en maximum één opwaarderingskaart toevoegen aan de bestaande stad (tenzij je een 

beurt moet overslaan). Nieuwe stadstegels moeten steeds aansluiten met een stadstegel die er al 

ligt, maar hoeven niet van dezelfde speler te zijn. Wegen moeten aansluiten met de wegen op tegels 

die er al liggen, ook hier moeten de wegen niet van dezelfde spelers zijn. Eenmaal een speler zich een 

tegel heeft toegeëigend (door er een kaartje van zijn kleur op te plaatsen), blijft die in zijn bezit: 

andere spelers kunnen die niet afnemen. 

Op het spelbord staan volgende soorten vakjes: 

 Opdracht: neem de bovenste kaart van de stapel opdrachtenkaarten en voer de taak uit. 

 Neem één opwaarderingskaart. 

 Neem één winkel of woning of kantoor 

 Neem één openbare plaats 

 Neem één tegel uit de categorie ‘andere’ 

 Gooi nogmaals met de dobbelsteen en ga x vakjes vooruit.  

 Gooi nogmaals met de dobbelsteen en ga x vakjes achteruit.  

 Sla één beurt over. 

Als je nogmaals moet gooien krijg je enkel een stadstegel bij de 1ste keer gooien. Het spel is gedaan 

wanneer alle stadstegels op zijn of wanneer een speler op het laatste vakje is beland. Hierna worden 

de punten geteld om te weten wie de winnende stadsarchitect is met de meeste invloed. 
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Bouwen  

Elke zet krijg je sowieso een stadstegel van de categorie Wegen, tenzij je een beurt moet overslaan of 

je een andere stadstegel mag nemen. Op bepaalde vakjes krijg je stadstegels uit de overige 

categorieën: Moderne Gebouwen, Historische Gebouwen, Openbare plaatsen of Andere (in dit geval 

krijg je geen weg). Om tegels te verkrijgen kun je opdrachten uitvoeren.  De stapel opdrachtkaarten 

ligt steeds met de achterzijde naar boven gericht. Op elke opdrachtkaart staat uit welke twee 

categorieën stadstegels je mag kiezen. 

Als je een opdrachtkaart trekt, daag je een andere speler uit. Als jij wint, krijg je twee kaarten. Als jij 

verliest – en de uitgedaagde dus wint – krijg jij één tegel en hij/zij één tegel. Je moet om ter eerst 

correct antwoord of de taak juist uitvoeren. 

De stapeltjes stadstegels liggen met de achterzijde naar boven gericht zodat je niet weet welke 

specifieke tegel je krijgt uit de gekozen categorie. 

Opwaarderen 

Als je met je pion op een donkerblauw vakje terecht komt, mag je één opwaarderingskaart nemen. 

De tegels in het bestaande stadscentrum op het beginbord zijn neutraal, maar kunnen opgeëist 

worden door er opwaarderingskaarten op te plaatsen. Opwaarderingskaarten geven een extraatje 

aan de stadstegels die je al gelegd hebt. Ze vormen een meerwaarde in je wijk door die mooier of 

toegankelijker te maken. Bij het overzicht van de soorten kaarten zie je welke types 

opwaarderingskaarten je op welke stadstegels mag plaatsen. 

Per stadstegel kunnen maximum twee opwaarderingskaarten geplaatst worden. 

Puntentelling 

1 punt 2 punten 3 punten 

weg historisch gebouw vlooienmarkt 

opwaardering modern gebouw winkelcentrum 

 parking wolkenkrabber I 

 plein wolkenkrabber II  

 park schouwburg 

  museum 
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Overzicht stadstegels en opwaarderingskaarten 

Er zijn vier grote categorieën stadstegels: wegen, openbare plaatsen, historische of moderne 

gebouwen, andere. 

Aanwezige stadstegels op beginbord: stadhuis, brandweer, politie, grote markt, ziekenhuis, 

zwembad, cinema, bibliotheek, treinstation (ondergrondse sporen). 

 

Pittoresk Modern Openbare plaatsen 

Wegen Wegen Parking 3 

Straat 1 8 Boulevard 1 8 Plein 3 

Straat 2 9 Boulevard 2 9 Park 3 

Straat 3 4 Boulevard 3 4   

Straat 4 2 Boulevard 4 2   

Straat kruispunt 2 Boulevard kruispunt 2   

Historische gebouwen Moderne gebouwen   

Kantoor 3 Kantoor 3   

Woonhuizen 3 Appartementsblok 3   

Lokale winkels 3 Winkelketen 3   

Andere Andere   

Vlooienmarkt 1 Winkelcentrum 1   

 Museum 1 Wolkenkrabber 1   

Schouwburg 1 Wolkenkrabber II 1   

 

Type opwaardering Kan geplaatst worden op 

Bomen en bloemenperken Alle categorieën stadstegels 

Fietspad Wegen 

Kunstwerk of standbeeld Openbare plaatsen 

Speelplein Park, plein, vlooienmarkt, winkelcentrum 

Restauratie Historisch gebouw 

Ondergrondse parking Modern gebouw 

 

Opdrachten 
Eén opdracht met instructies en beeldmateriaal per pagina. 

De opdrachten liggen in willekeurige volgorde. 

 

 

 

 

 



4 
Edu Karel Buls Workshop stadsbeleving 

 Educatief materiaal, Ibi Vandenkerkhove 
 

Zoek huis De sterre op deze foto van de Grote Markt 

Foto Zuiden Grote Markt 

Andere of kantoor 
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Je ziet de Baardmolen in 1870, toen de werken aan de rivier de Zenne in opdracht van 

burgemeester Jules Anspach nog niet begonnen waren. 

Zoek in de bundel  nog een foto van vóór de overwelving van de Zenne 

L 1888-10 H28 J.-B. Van Moer, La Senne près de Bon-Secours Moulin de la Barbe 11 mai 1870, 

Stadsarchief Brussel 

Bundel Métamorphoses, Le Soir 

Kantoor of woning 
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Zoek huis de Zwaan deze foto van de Grote Markt 

Foto Zuiden Grote Markt 

Woning of winkel 
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Op deze prent zie je de markt van oude meubelen in de 19de eeuw. Op welke bekende Brusselse 

locatie vond deze markt plaats? 

Markt van oude meubelen KBR Prentenkabinet nr E 9167B 

Kantoor of woning 
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Plaats de volgende foto’s in de juiste categorie: organisch gegroeide of geplande stad 

6 kaarten 

Winkel of openbare plaats 

 
Plan voor de aanleg van de Leopoldswijk, gemaakt door architect T. F. Suys in 1838 in opdracht van 

de “Société Civile pour l’Agrandissement et l’Embellissement de la Capitale de la Belgique”. 

Verzameling G. Abeels, Brussel. Sint-Lukasarchief. 
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Het centrum van Brugge in 2015 
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De Palm Jumeirah eilanden en de World Islands langs de kust van Dubai 2015 
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Het centrum van Jeruzalem in 2015 



12 
Edu Karel Buls Workshop stadsbeleving 

 Educatief materiaal, Ibi Vandenkerkhove 
 

 
De grachtengordel in Amsterdam 2015 

 
Het oude stadsgedeelte binnen Barcelona, el Barri Gòtic 
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In welk materiaal is het beeld van Karel Buls op de Grasmarkt gemaakt? In welke drie landen werd 

het gemaakt? 

Foto standbeeld en fontein Karel Buls 

Technische fiche agorafontein, AMVB 

Winkel of openbare plaats 
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Je ziet de Beurs zoals ze er vandaag uitziet.  

Zoek in de bundel een oudere foto van hetzelfde gebouw. 

Foto Beurs 2015 

Bundel Métamorphoses, Le Soir 

Openbare plaats of kantoor 
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Maak een rap of gedicht over Karel Buls en de stadsbeleving in Brussel van minimum 6 regels. 

Volkshulde aan den heer burgemeester Karel Buls, Willemsfonds, AMVB 

Woning of Andere 
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Teken het portret van Karel Buls. Gebruik het standbeeld in het AMVB als model. 

Buste Karel Buls, Jef Lambeaux, in bewaargeving bij AMVB 

Postkaart met portret van Karel Buls. AMVB 

Openbare plaats of kantoor 
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Welke volkswijk stond er vroeger waar de huidige Kunstberg nu is? 

Bundel Hofberg, boek Stenen en straten, Sint-Lukas-archief 

Hofberg. Sloping de Villa Hermosastraat. Tekening van Flasschien in Le Petit Bleu d.d. 4 maart 1898. 

Verzameling G. Abeels, Brussel. 

Winkel of andere 
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Karel Buls had een conflict over de Hofberg met een Belgische vorst, de welke? 

a) Leopold I 

b) Albert II 

c) Leopold II 

Andere of kantoor 
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Links zie je huis De Zwaan op de Grote Markt. Hoe heet het gebouw rechts? 

Postkaart Grote Markt, AMVB 

Openbare plaats of kantoor 
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Waar is deze plaats? 

PP2427 Ontwerp voor de verbinding tussen de Hoog- en de Laagstad, 1861, bijzondere studie 1864, 

architect H. Beyaert Illustratie Plannen Portefeuille 2427 

Woning of winkel 

 


