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Bijna 5 miljoen euro Europese steun voor
'Collectie van de Gentenaar'

Na voltooiing krijgt het project een definitieve stek in de nieuwe vleugel van het Design

Museum Gent. © Toekomstbeeld TRANS, Carmody Groarke en RE-ST

‘Collectie van de Gentenaar’, een initiatief van de Stad, Design Museum Gent en

Digipolis, haalt bijna 5 miljoen euro Europese subsidies binnen. Het project legt

samen met de Gentenaars een digitale collectie van het Gentse erfgoed aan om zo

te tonen wat Gentenaars verbindt. Na voltooiing krijgt het een permanente stek in

de nieuwe vleugel van het Design Museum Gent.

Digitalisering cultureel erfgoed

⏲



‘Collectie van de Gentenaar’ werd door de Europese Commissie samen met 10 andere projecten

geselecteerd uit 222 voorstellen van verschillende Europese steden. Na TMAAS en ICCARus is

het de derde keer dat de Stad Gent een dergelijke Europese subsidie voor innovatieve projecten

binnenhaalt.

De bedoeling van het project is om samen met de Gentenaars een digitale collectie van het

Gentse culturele erfgoed aan te leggen en zo te tonen wat Gentenaars verbindt op cultureel vlak,

en om daarna de collectie op een innovatieve manier toegankelijk te maken. Eerste stap is het

digitaliseren van het Gentse culturele erfgoed, waarna alle data op een visuele manier wordt

voorgesteld in een 'white space', een fysieke maar ook digitale, hoogtechnologische

interactieruimte.

'Met dit project, en de technologische vernieuwing die ermee gepaard gaat,
zetten we opnieuw een stap om onze ambitie waar te maken om uit te groeien
tot technologische en culturele hoofdstad van Europa.'
— Mathias De Clercq, burgemeester

Permanente plek in Design Museum Gent

Die white space zal daarna in drie verschillende Gentse wijken postvatten. Gentenaars en

Gentse ondernemingen en organisaties krijgen dan de kans om zelf de collectie te verrijken met

objecten en verhalen. Buurtwerkers zorgen ook dat iedereen bereikt wordt. De white space

krijgt na afloop van het project een permanente plaats in de toekomstige vleugel Ding van

Design Museum Gent, als een symbool van wat Gentenaars cultureel nauw aan het hart ligt.

Een gemeenschappelijk verhaal dat focust op tolerantie en sociale cohesie.

'Collectie van de Gentenaar zorgt ervoor dat er op korte termijn een grote stap
voorwaarts wordt gezet voor de digitalisering en ontsluiting van de
erfgoedcollecties en het Gentse Archief. De bedoeling is dat het project ook de
basis legt voor een platform waar op termijn alle erfgoedspelers op kunnen
aansluiten.'
— Sami Souguir, schepen van Cultuur

Sterkere samenwerkingen

https://drive.tmaas.eu/
https://persruimte.stad.gent/169041-iccarus-een-gents-project-rond-betere-huisvesting-voor-kwetsbare-doelgroepen-krijgt-5-miljoen-euro-aan-europese-subsidies


'Collectie van de Gentenaar' zal de samenwerking tussen Gentse musea, culturele instellingen

en de creatieve sector versterken en musea uitdagen om ook buiten hun muren actief te zijn.

Het totale projectbudget is 5.951.906,45 euro. 80 procent van het projectbudget of 4.761.525,16

euro wordt gefinancierd door de Europese Unie, 20 procent of 1.190.381,29 euro wordt door de

projectpartners zelf gedragen.

'Collectie van de Gentenaar' is een samenwerking tussen de Stad Gent, Design Museum Gent,

Archief Gent, STAM, Huis van Alijn, Industriemuseum en Digipolis. UGent vervult een

belangrijke rol als kennispartner. Verder dragen ook de externe organisaties Inuits, Fisheye,

Chase Creative, Meemoo, Studio Dott. en iDROPS hun expertise bij.

 

Contact

Thomas Dierckens, kabinet burgemeester, gsm 0477 38 29 37, e-

mail thomas.dierckens@stad.gent

Liza Vervinckt, kabinet schepen Souguir, tel. 09 266 53 48, e-mail liza.vervinckt@stad.gent

Olivier Van D'huynslager, Design Museum Gent, gsm 0470 20 17 12, e-mail

olivier.vandhuynslager@stad.gent

Bevoegd

Betrokken

Mathias De Clercq
Burgemeester, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 54 00, e-mail
burgemeester.declercq@stad.gent

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

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

Astrid De Bruycker
Schepen van Gelijke Kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk en Openbaar groen, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail schepen.debruycker@stad.gent
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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 261.000 inwoners en 78.400 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. Meer info via www.stad.gent.

Dit project wordt mee gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling via

het initiatief Urban Innovative Actions (UIA).
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