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Steeds meer aanbieders en aanbod 
Op ontdekking deze zomer met de ErfgoedApp  
 

Sinds de start van de lockdown zit het aantal gebruikers en 
aanbieders van de ErfgoedApp van FARO stevig in de lift. Met 360 
tours in Vlaanderen en Brussel is de keuze groot en divers. Het hoeft 

dan ook niet te verbazen dat de 
ErfgoedApp voor een stijgend aantal 
gebruikers een trouwe gids is tijdens 
een erfgoedwandeling, een fietstocht 
of museumbezoek. Tal van 
erfgoedorganisaties hebben zich 
intensief voorbereid op de 
zomervakantie, zodat er deze zomer 

heel wat te ontdekken valt met deze slimme en gebruiksvriendelijke 
augmented-reality-app.  
 
Verscheidenheid troef: zo zijn er erfgoedspelen, tours in de Vlaamse Gebarentaal en 
tours voor jongeren, kinderen en families. Elke week groeit het aanbod. En het mooie is: 
de ErfgoedApp is gratis, en dat al sinds de start in 2015. Gebruikers ontdekken zo unieke 
verhalen terwijl de app hen naar even unieke plekken voert. De makers van deze tours 
zijn erfgoedvrijwilligers of -professionals die met passie, kennis en creativiteit tours 
samenstellen. Sinds kort bloggen deze aanbieders over hun tours via de ErfgoedApp-
blog. 
 

Verdubbeling van het aantal tours 
 

Het voorbije jaar bleek de nood aan digitale alternatieven voor erfgoedactiviteiten zeer 
hoog. Zo verdubbelde het aantal tours in de ErfgoedApp naar zo’n 360 (actieve) tours, in 
heel Vlaanderen en Brussel. Een overzichtskaart is raadpleegbaar in de app zelf of via de 
website. Via de filters in de app en op basis van de locatie vinden de gebruikers in een 
handomdraai een geschikte tour in de buurt. En ook op de website kan het aanbod 
gefilterd worden.  
 
Minder goed weer? Of net verschrikkelijk heet? Dan vinden geïnteresseerden alle tours 
in musea en tentoonstellingen hier. Er kan ook gefilterd worden op het aanbod voor 
jongeren of voor kinderen en families.  
 

https://erfgoedapp.be/tour?category=7%20Games
https://erfgoedapp.be/tour?category=4%20Inclusion%20/%20Accessibility
https://erfgoedapp.be/tour?category=6%20Youngsters
https://erfgoedapp.be/tour?category=5%20Children%20/%20Family
https://blog.erfgoedapp.be/
https://blog.erfgoedapp.be/
https://erfgoedapp.be/tourkaart
https://erfgoedapp.be/tourkaart
https://erfgoedapp.be/tour
https://erfgoedapp.be/tour?category=1%20Museum%20/%20Exhibition
https://erfgoedapp.be/tour?category=6%20Youngsters
https://erfgoedapp.be/tour?category=6%20Youngsters
https://erfgoedapp.be/tour?category=5%20Children%20/%20Family


Meer zien 
 
De ErfgoedApp is ontworpen om ‘informatie bij erfgoed op locatie’ te brengen. Een 
verhaal beluisteren bij een object of schilderij in een museum of op een historische plek 
buiten is een heel ander soort van beleving dan het vanuit de luie zetel te ‘consumeren’. 
Voor het gebruik van de app moeten de gebruikers dus wel op stap. Sommige verhalen 
kunnen vanop afstand al deels verkend worden, na het downloaden van de tour via de 
kaart. Voor heel wat tours scannen de gebruikers zelf objecten,  en ontvangen ze pop-
ups op basis van de locatie. Soms komen er zelfs challenges of vragen tevoorschijn … 
Kortom, de ErfgoedApp zorgt voor een extra betekenislaag, via augmented reality. Zijn 
gebruikers zien en beleven dus meer. 
 

Praktisch 
 
De ErfgoedApp kan via de AppStore of Google Play gratis gedownload worden. Het is een 
gebruiksvriendelijk instrument voor iedereen die er deze zomer op uit wil trekken. Bij 
een erfgoedwandeling, fietstocht of erfgoedspel wordt de app actief als er iets te beleven 
valt; zo kunnen gebruikers ongestoord genieten van de omgeving en hun gezelschap. De 
ErfgoedApp is ook zeer geschikt als familie- of groepsactiviteit. 
 

ID-kit ErfgoedApp 

 
- Gelanceerd begin 2016 door de toenmalige minister van Cultuur Sven Gatz 
- Volledig gratis in gebruik 
- Aantal actieve tours: 360 
- Aantal tourmakers: 940 
- Aantal downloads sinds de zomer van 2015: 98.000 
- Aantal verhalen in de app: 13.150 
- Aantal ondersteunde talen: Nederlands, Frans, Engels, Duits en Spaans 
- Website: https://erfgoedapp.be 
- Promofilm: https://www.youtube.com/watch?v=fD_yh77uYHY  
- Instagram: https://www.instagram.com/erfgoedapp 
- Facebook: https://www.facebook.com/erfgoedapp  
- Twitter: https://twitter.com/erfgoedapp  
- AppStore: https://apps.apple.com/be/app/erfgoedapp/id998845080  
- Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=be.faro.erfgoedapp  

 
 
 

Perscontact | niet voor publicatie 
 
Wenst u meer informatie? Een interview? Contact met één van de tour makers? Wenst u een 
tour uit te proberen, voorbeelden op maat en/of beeldmateriaal? Wij helpen u graag! 
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