
Op 28 maart vindt de officiële lancering plaats van de eerste échte Augmented Reality postzegel 

ter wereld. Reclamebureau Gummo kreeg in 2010 van TNT Post de opdracht om een postzegelvel te  

ontwikkelen met het thema ‘bijzondere en nog uit te voeren architectuurprojecten in Nederland’.

In samenwerking met het Nederlands Architectuurinstituut (NAI) werden hiervoor vijf visionaire en 

nog niet gerealiseerde projecten geselecteerd van de vooraanstaande architectenbureaus MVRDV, 

Neutelings Riedijk Architecten, Studio Marc Vermeulen & HAU, SeARCH en ZUS.

Omdat het kleine en tweedimensionale oppervlak van een postzegel geen recht doet aan deze 

 bijzondere projecten en deze gebouwen ook nergens in het echt te bewonderen zijn, besloot  

Gummo de mogelijkheden van een Augmented Reality postzegel te onderzoeken.

Met AR techniek is het mogelijk om de gebouwen driedimensionaal tot leven te laten komen,  

wanneer je de postzegels voor de camera van je computer houdt. Het toepassen van deze techniek op 

een postzegel bleek echter niet makkelijk, omdat het oppervlak van een postzegel in eerste instantie  

ook hiervoor te klein bleek. Na vele omzwervingen (in binnen- en buitenland) kwam Gummo bij 

DPI Animation House in Den Haag terecht. Zij bleken – ondanks het kleine oppervlak van een  

postzegel - in staat om de gebouwen op een prachtige manier tot leven te laten komen.

Op www.toekomstinbeweging.nl kun je de projecten nu driedimensionaal (vanuit alle gezichtspunten) 

bewonderen door een postzegel met code voor de webcam te houden. En hou je het complete  

postzegelvel voor de webcam, dan verschijnt – als een verborgen easter egg – het gerenoveerde  

gebouw van het NAi op je scherm.

Veel plezier!

Gummo bedenkt en ontwerpt 
’s werelds eerste 

AR postzegel voor TNT Post.

Noot voor de redactie:
Lancering postzegel: maandag 28 maart
Voor meer informatie over concept en vormgeving kunt u contact opnemen met Sterre Jongerius, Sterre@gummo.nl, 0203306464
Beeld- en filmmateriaal kunt u vinden via http://pressdoc.com/p/000d5n
Beeldmateriaal van het postzegelvel wordt maandag na lancering vrijgegeven via bovenstaand pressdoc.


