
Augmented Reality app brengt Skatepark
Blaarmeersen nu al tot leven

De Stad Gent grijpt Slam Fest aan om Skatepark Blaarmeersen virtueel tot leven

te wekken. De app maakt een virtuele try-out mogelijk van het park, dat meer dan

4.000 m² groot is, en is vanaf nu beschikbaar.

Virtual and Augmented Reality

De mobiele app, beschikbaar voor Android en iOS, combineert Virtual en Augmented Reality en

is de eerste AR app die kan worden gebruikt in combinatie met een maquette. Wie tijdens het

gebruik van de app zijn camera op de speciaal ontworpen maquette van het skatepark

Blaarmeersen richt, ziet skaters en informatie verschijnen terwijl hij er rond kan wandelen.



De VR/AR (of MR - mixed reality) app, ontwikkeld door het Gentse technologiebedrijf Poppr, is

opgedeeld in een aantal onderdelen. Een deel laat mensen toe om via een Google Cardboard of

Oculus Go VR bril een rondleiding te krijgen in het skatepark. Als kers op de taart kunnen

gebruikers het volledige skatepark ook tevoorschijn toveren op eender welk open vlak (de vloer,

een tafel), thuis of op kantoor, én er de maquette van het park (die aanwezig is op SLAM fest)

mee tot leven brengen.

Dezelfde mobile app laat het publiek toe om zelf de definitieve naam van het park te kiezen. Via

de app kan iedereen een naam voorstellen, of stemmen op andere namen die werden

voorgesteld.

Informatie

Laurens Teerlinck, Kabinet schepen Resul Tapmaz, gsm 0497 46 72 57, e-

mail laurens.teerlinck@stad.gent

Bevoegd

Download de app voor iOS

Download de app voor Android

https://persruimte.stad.gent/images/286857
https://persruimte.stad.gent/images/286858
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.poppr.skatepark
https://itunes.apple.com/us/app/skatepark-blaarmeersen/id1405053435?ls=1&mt=8
mailto:%20laurens.teerlinck@stad.gent


OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad
en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede
grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad
Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open,
solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via
www.stad.gent.
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