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De nieuwe ErfgoedApp 

Nog veel meer het neusje van de 
zalm 

 
Het Vlaams steunpunt 
voor cultureel erfgoed 
FARO lanceert vandaag 
een nieuwe versie van de 
ErfgoedApp. De 
toegevoegde waarde van 
deze app voor de 
museumbezoeker, 
archiefgebruiker, 
wandelaar en fietser is 
groot. De ErfgoedApp 
blijkt immers de 

populairste en ook meest gebruiksvriendelijke app in de erfgoedsector.  

Dat blijkt uit de cijfers: deze gratis app werd sinds de lancering bijna 20.000 keer 
gedownload, beschikt over een fijnmazig netwerk van zo’n 500 beacons in heel 
Vlaanderen en Brussel, en bijna evenveel creators – mensen die het platform vullen met 
relevante informatie, in de breedste betekenis van het woord.  

Maar alles kan beter. En dus vindt vandaag de release plaats van de jongste versie, met 
heel veel nieuwigheden. De app werd volledig van nul terug opgebouwd. En dat is er aan 
te zien, letterlijk en figuurlijk.  

De nieuwigheden op een rij 

1. De opvallendste wijziging? Het volledig nieuwe design. Op basis van feedback 
van zowel gebruikers als contentmakers werd de volledige app herdacht. Daarbij 
is veel aandacht besteed aan de gebruikservaring (UX) en maakten we alles zo 
eenvoudig mogelijk. De focus ligt nu - meer dan ooit - op 'informatie bij erfgoed 
op locatie'. Daarom werd de ErfgoedKaart geschrapt uit de app. In plaats 
daarvan is er een overzichtslijst met locaties en routes waar de gebruiker de app 

http://erfgoedkaart.be/


kan inzetten. Dankzij deze lijst is het meteen duidelijk waar de ErfgoedApp kan 
gebruikt worden.  
 

2. Nieuw is ook dat de gebruiker, eens een tour is gestart, enkel nog informatie te 
zien krijgt over die tour. De dichtbij-functie toont enkel nog informatie in een 
straal van 50 meter of dichter. Dichtbij is dus echt dichtbij geworden. Elke vijf 
seconden checkt de app of er nieuwe beacons in de buurt zijn en wordt het 
scherm automatisch geüpdatet. 
 

3. Met het oog op de uitlening van toestellen – de ErfgoedApp is namelijk ook zeer 
geschikt als platform voor een audiogids – zit er nu ook een taalkeuze in de app. 
Zo kunnen baliemedewerkers eenvoudig de taal wijzigen in de taal van 
de bezoeker. Op vraag van en in samenwerking met het nieuwe museum Hof van 
Busleyden wordt de ErfgoedApp ook beschikbaar in het Spaans. Dit wordt de 
vijfde taal van de ErfgoedApp (naast Nederlands, Frans, Duits en Engels). 
Standaard detecteert de app automatisch de taal van het toestel.  
 

4. Op vraag van en in partnerschap met het Afrikamuseum ontwikkelde FARO ook 
een audiosync. Dankzij deze functie kan een museum, archief, 
erfgoedbibliotheek… een film laten spelen op een scherm in een tentoonstelling, 
zonder geluid. Met de ErfgoedApp kan de bezoeker de film scannen en krijgt 
hij/zij vervolgens het geluid te horen, via zijn smartphone.  

Pionier 

Tot slot blijft de ErfgoedApp inzetten op augmented reality. In 2015 waren we een van 
de pioniers rond erfgoed & augmented reality, en in de afgelopen jaren zijn er heel wat 
mooie voorbeelden ontstaan uit diverse projecten. Bekijk hier enkele inspirerende 
voorbeelden. Sloganesk, zeker, maar ook helemaal naar waarheid: de ErfgoedApp 
is echt het (kosteloze) neusje van de zalm; een grote meerwaarde voor zowel 
erfgoedinstellingen als bezoekers. 

Ontdek MEER 

Het doel van de ErfgoedApp is om informatie aan te bieden bij erfgoed op locatie. Dat 
kan in een museum zijn, bij een kunstwerk, of op een plek tijdens een wandeling. De 
slogan 'Ontdek MEER met de ErfgoedApp' kozen we niet zomaar: de app zorgt immers 
voor een extra informatielaag. Hiervoor gebruikt de app innoverende augmented reality 
technologie (via scan), beacons en gps-punten. Bekijk de voorbeelden 
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