
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  
   

 
 
 

 
Historium ging eind 2012 op de Markt in 
Brugge van start. Het werd een innoverende 
toeristische attractie, een belevingscentrum 
waarin je als bezoeker een reis onderneemt 
door de 15de eeuw – de Gouden Eeuw – 
van Brugge. Van bij het begin werd gedacht 
aan een dynamische aanpak en een 
continue vernieuwing. In de herfst van 2015 
neemt Historium de nieuwste virtual 
realitytechnologie onder de arm en gaat er 
letterlijk mee op stap in de stad. Historische 
gebouwen komen tot leven. Nooit waren de 
middeleeuwen zo tastbaar aanwezig. 
 
Historium neemt een pioniersrol op 
 
CITY VR is het nieuwste aanbod van Historium Brugge. VR staat voor virtual reality en 
met die technologie trek je de stad in om haar geschiedenis te beleven. Dit jaar al 
experimenteerde Historium binnen de eigen muren met het VR-labo, waar de bezoeker 
met een OCULUS-bril kon proeven van de Brugse virtuele middeleeuwen. Nu gaat het 
letterlijk een stap verder en wordt VR mobiel. En dat is een wereldprimeur. De 
Historium-bezoeker bekijkt, uitgerust met een cardboardbril waarin elke mogelijke 
smartphone past, tijdens een stadswandeling zes locaties, die hij leerde kennen tijdens 
het bezoek aan Historium, door een historische bril. Zo vergeet je ze nooit en staan ze 
in 3D op je netvlies gebrand. Het zijn de Waterhalle (binnen en buiten), het Belfort (op 
de Markt), de Sint-Donaaskerk (op de Burg), de Grote Kraan (op het Jan van Eyckplein 
of Kraanplein) en het Dampoortcomplex (de Dampoort vanop Dampoort of vanop de 
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Vesten). Gebouwen die we kennen in de hedendaagse context, en zelfs gebouwen die 
al lang verdwenen zijn, worden tot leven gewekt in een middeleeuwse setting. Zo kun je 
plaatsen die een belangrijke rol hebben gespeeld in het verleden van de stad bekeken 
worden zoals ze nu zijn en zoals ze toen waren. 
Deze moderne technologie wordt heel laagdrempelig en gebruiksvriendelijk 
aangeboden, zodat je geen IT-geek hoeft te zijn om van VR te genieten. 
 
Praktisch 
 
Bij aankoop van een toegangsticket voor het Historium ontvang je gratis je Historium 
CITY VR-mapje met daarin de zes locaties en alle nodige info die je toelaten in virtual 
reality de verdwenen gebouwen te herbeleven. 
Via de app die gekoppeld is aan de gratis WIFI kan iedereen de content downloaden 
zonder in te loggen of zonder roaming te activeren. De VR-content wordt gedownload 
naar je smartphone, die je in de cardboard (de ”bril”) stopt. Je kiest dan zelf de locatie 
die je wilt bezichtigen. Voor het maximale effect ga je het beste naar de locatie zelf om 
daar het verschil te zien tussen 1435 en 2015. 
Voor meer info over de werking van de cardboard en de app surf je naar 
http://vr.historium.be/. . Daar vind je ook de content terug. 
 
De Historium cardboard kun je kopen in een combiticket voor €19,50. Tijdens de 
launchperiode wordt de CITY VR gratis aangeboden via het Historium WIFI. 
 
Adres:Historium Brugge, Markt 1, 8000 Brugge 
 
Perscontact: press@historium.be 
 
Trailer: https://www.dropbox.com/s/njivhldawrzccqe/CITYVR_contenttrailer.mp4?dl=0 
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