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Meer dan 10.000 Gentse erfgoedobjecten
online te bekijken

De ‘Collectie van de Gentenaar’ staat online. Op www.collectie.gent vind je meer

dan 10.000 erfgoedobjecten die tot voor kort verborgen zaten achter de muren en

in de depots van het Design Museum Gent, STAM, Industriemuseum, Huis van

Alijn en Archief Gent. Op termijn kunnen Gentenaars zelf objecten toevoegen.
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De bedoeling van de ‘Collectie van de Gentenaar’ is om samen met de Gentenaars een digitale

collectie van het Gentse culturele erfgoed aan te leggen. Op www.collectie.gent vind je meer dan

10.000 erfgoedobjecten uit de collecties van het Design Museum Gent, STAM,

Industriemuseum, Huis van Alijn en Archief Gent, van voorwerpen tot foto’s, filmpjes en

bouwtekeningen.

Dit project is uniek in Vlaanderen. We maken het Gentse culturele erfgoed
toegankelijk voor iedereen en tonen zo wat ons verbindt. Tegelijk zetten we
opnieuw een stap om uit te groeien tot technologische en culturele hoofdstad
van Europa.
— Mathias De Clercq, burgemeester

Het digitaliseren van alle erfgoedobjecten is al meer dan een jaar aan de gang en loopt zeker

nog tot eind dit jaar. Op de website krijg je bovendien heel wat extra info te zien over de

objecten. Je kan gericht op zoek gaan naar bepaalde voorwerpen, of gewoon grasduinen in de

verschillende collecties.

Elke week komen er zo'n 1.000 objecten bij. Op termijn zullen Gentenaars ook
zelf objecten kunnen toevoegen. Uiteindelijk mikken we op een digitale
collectie van meer dan 100.000 stukken. Gentenaars kunnen met al die
erfgoeddata ook zelf creatief aan de slag.
— Sami Souguir, schepen van Cultuur

Om het project in de kijker te zetten, tonen enkele vitrines in het STAM, Huis van Alijn, Design

Museum Gent, Industriemuseum, Archief Gent en De Krook enkele bijzonder objecten die in de

Collectie zijn opgenomen. Vanaf 29 april 2022 ontdek je de Collectie ook in de CoGent-box, een

hoogtechnologische belevingsruimte die rondtrekt door de wijken.

Ontdek zelf de Collectie van de Gentenaar

Meer informatie over de Collectie van de Gentenaar

https://data.collectie.gent/
https://persruimte.stad.gent/193776-collectie-van-de-gentenaar-trekt-met-hoogtechnologische-box-naar-3-wijken
https://data.collectie.gent/
https://www.collectie.gent/


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

District09 samen met STAM, Huis van Alijn, Industriemuseum Gent, UGent, Inuits, Fisheye,

Chase Creative, Meemoo, Studio Dott en iDROPS. Het wordt mee gefinancierd door het

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling via het initiatief Urban Innovative Actions

(UIA).

Contact

Thomas Dierckens, kabinet burgemeester De Clercq, gsm 0477 38 29 37,

thomas.dierckens@stad.gent

Erik De Troyer, kabinet schepen Souguir, gsm 0473 83 00 12, erik.detroyer@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

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
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