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Slim sensorsysteem geeft je cultuurtips na
bezoek aan Design Museum Gent

Aan de balie van Design Museum Gent kan je voortaan een sensor vragen die jouw

route volgt. Die sensor meet welke objecten je snel voorbijloopt en welke je net

langer bestudeert. Op basis van die data krijg je na je bezoek op een tablet tal van

aanbevelingen voor andere Gentse plekken, werken of boeken die je kunnen

interesseren.

Wie het systeem uitprobeert, krijgt heel gerichte tips en aanbevelingen voorgeschoteld. Kijk je

bijvoorbeeld lang naar de pianobank van Henry van de Velde? Dan krijg je op de tablet aan de

balie als suggestie een bezoek aan de Boekentoren. Helemaal weg van Alessi’s vrolijke carrousel

La Giostra? Je vindt heel wat design van Alessi in Het Bijhuis.

⏲



'Het testproject loopt nog tot eind oktober, maar als de technologie de
gewenste resultaten oplevert, kan het systeem uitgerold worden over de hele
stad. Burgers en bezoekers die de bomen door het cultuurbos niet meer zien,
worden zo snel geholpen. Het zou de Stad ook de kans geven om minder
bekend cultureel erfgoed in de verf te zetten.' 
— Sami Souguir, schepen van Cultuur

Slim museum in slimme stad

Binnenkort gaat Design Museum Gent van start met de bouw van een nieuwe vleugel onder de

naam DING (Design in Gent). Het wordt een ‘smart museum’ dat voortdurend de link legt

tussen technologie, burgers en bezoekers. Daarvoor kreeg het museum een City of Things-

budget van de Vlaamse overheid. Samen met Stad Gent, Digipolis Gent, De Krook en Stad

Oostende kreeg Design Museum Gent een jaar de tijd om onderzoek te doen naar smart city-

technologieën voor musea.

De sensoren en het algoritme werden uiteindelijk door lokale Gentse start-ups geleverd, het

positioneringssysteem door het bedrijf Pozyx, een spin-off van de UGent, en het algoritme door

Crunch Analytics, een jong data-analysebedrijf.

https://persruimte.stad.gent/images/329819


'Van Gent dé technologiehoofdstad van Europa maken, dat is onze
doelstelling. Dit is een project dat onze doelstelling dicht bij de Gentenaars
brengt en een mooi voorbeeld van de samenwerking tussen Digipolis en
Gentse start-ups.'
— Sofie Bracke, schepen van Digitalisering

'We zijn ons nu al sterk aan het voorbereiden op de komst van een nieuwe
vleugel in de Drabstraat. Dat gaat niet enkel over het fysieke gebouw, maar
ook over de inhoudelijke invulling en de digitale toepassingen die daarbij
horen. Door te innoveren en onze maatschappelijke rol te blijven onderzoeken,
hopen we toekomstbestendig te zijn én te blijven als culturele instelling.' 
— Katrien Laporte, directeur Design Museum Gent

De toekomst van de cultuursector



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.

Op donderdag 19 september 2019 leggen alle partners van het project hun resultaten voor

tijdens 'Future of Culture', een gratis studiedag in De Krook. Ze vertellen aan de cultuursector

wat ze geleerd hebben in het afgelopen jaar en nodigen experten uit om een blik te werpen op

de toekomst van cultuur en de rol van technologie. Tom Palmaerts (Trendwolves

Trendwatcher), Dries Depoorter (digitaal kunstenaar) en Annelies Desmet (co-founder Dear

Tech) zijn maar enkele van de sprekers. Inschrijven doe je op motfp.be/events. Voor meer

informatie en het volledige programma: www.motfp.be.

Contact

Pieter-Jan Pauwels, Projectcoördinator, gsm 0476 66 27 77, e-mail

pieterjan.pauwels@digipolis.gent

Simon Adriaensen, Communicatie Design Museum Gent, tel. 09 323 64 88, e-mail

simon.adriaensen@stad.gent

Bevoegd

Sofie Bracke
Schepen van Economie, Handel, Sport en Haven, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, gsm 0473
83 75 82, e-mail schepen.bracke@stad.gent

Sami Souguir
Schepen van Cultuur, Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Planning, stadhuis, Botermarkt 1, 9000
Gent, tel. 09 266 54 80, e-mail sami.souguir@stad.gent,
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