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'Collectie van de Gentenaar' trekt met
hoogtechnologische box naar 3 wijken

De 'Collectie van de Gentenaar' gaat vanaf 2022 op toer in WatersportbaanEkkergem, Sluizeken-Tolhuis-Ham en Wondelgem. In een mobiele,
hoogtechnologische box, de CoGent, kunnen Gentenaars niet alleen het Gentse
culturele erfgoed ontdekken, maar ook zelf verhalen en objecten toevoegen.

Open, gelinkte data
Eerder werd bekendgemaakt dat het Europese fonds Urban Innovative Actions (UIA) 4,7
miljoen euro investeert om het project van de Stad Gent te realiseren. De 'Collectie van de
Gentenaar' moet muren slopen tussen burgers, musea, erfgoedinstellingen en de creatieve
sector door hen vrij gebruik te laten maken van elkaars objecten, documenten en verhalen.
Open, gelinkte data maken zo’n 100.000 erfgoedobjecten voor het eerst openbaar.

Dit project is een innovatieve samenwerking tussen de Gentse musea, technologiebedrijven en
de creatieve sector. Samen toveren ze de gedigitaliseerde collectie om tot een
hoogtechnologische mobiele belevingsruimte. Zo blijven de Gentse erfgoedobjecten niet binnen
de eigen muren van de musea, maar vinden ze zelf hun weg tot bij de Gentenaar.

De 'Collectie van de Gentenaar' is een mooi bewijs van hoe we in Gent goed
kunnen samenwerken. Verschillende werelden vloeien in elkaar over om ons
Gents cultureel erfgoed maximaal kenbaar te maken. Een robuust en
authentiek gemeenschapsversterkend verhaal, waar we als Gentenaars fier op
zullen kunnen zijn.
— Mathias De Clercq, burgemeester

Interactie
Vanaf 2022 gaat de Collectie van de Gentenaar op toer in Watersportbaan-Ekkergem,
Sluizeken-Tolhuis-Ham en Wondelgem, een wijk in het centrum, een wijk in de 19de-eeuwse
gordel en een deelgemeente. In een mobiele, hoogtechnologische box, de CoGent, ontdekken
Gentenaars de collecties van verschillende musea op een interactieve manier. Ze maken er niet
alleen kennis met het Gentse cultureel erfgoed, maar kunnen ook eigen verhalen delen en
toevoegen.

Dat Gentenaars eigen verhalen kunnen delen en toevoegen, is niet toevallig.
Een belangrijke doelstelling van het project is immers de sociale cohesie en
inclusie in de wijken versterken en Gentenaars bereiken die doorgaans geen
musea bezoeken. Twee buurtwerkers zullen daar mee helpen voor zorgen in
de drie wijken.
— Astrid De Bruycker, schepen van Participatie en Buurtwerk

Online kick-off
Op woensdag 16 december 2020 schiet het project uit de startblokken met een online
evenement van 13.30 tot 15 uur. De projectcoördinatoren lichten het project in detail toe en
wetenschappers van de Universiteit Gent presenteren er de eerste resultaten van hun
verkennend onderzoek naar sociale cohesie en cultureel erfgoed. Schrijf je hier in voor de
livestream.

Kom hier meer te weten over het project 'Collectie van de Gentenaar'

Contact
Thomas Dierckens, kabinet burgemeester, gsm 0477 38 29 37, thomas.dierckens@stad.gen
Lien Braeckevelt, kabinet schepen De Bruycker, gsm 0486 91 18 21, elien.braeckevelt@stad.gent
Bevoegd

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

Betrokken

Filip Watteeuw
Eerste schepen en schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 94, e-mail schepen.watteeuw@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

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

Dit project wordt mee gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling via
het initiatief Urban Innovative Actions (UIA).

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.
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