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Duik (nog makkelijker) in het verleden

Vier historische kaarten in de ErfgoedApp
Vandaag is de nieuwe update van de
ErfgoedApp beschikbaar in de Apple App Store
en in de Google Play Store. De update
presenteert enkele nieuwigheden gelinkt aan
de kaart die in de app kan gebruikt worden.
Die integreert voortaan vier historische
kaarten die via een eenvoudige schuifbalk als
extra kaartlaag op het scherm verschijnen.
Door de schuifbalk naar links te schuiven reist
de gebruiker steeds verder terug in de tijd.
De oudste kaart is de zeer gedetailleerde Ferrariskaart uit
1771-’78. De drie andere kaarten zijn de Atlas der
Buurtwegen (1841), Vandermaelen (1846-1854) en Popp
(1842-1879). En als extraatje kunnen gebruikers zich
makkelijker oriënteren, dankzij satellietbeelden.

Samenwerking met Digitaal Vlaanderen
De vier kaarten zijn samen met enkele andere historische
kaarten al langer te raadplegen via Geopunt, de centrale
toegangspoort tot geografische overheidsinformatie. Dankzij
de samenwerking tussen FARO en Digitaal Vlaanderen zijn
deze historische kaarten met de ErfgoedApp op een
laagdrempelige manier toegankelijk voor een groot publiek
van erfgoedgeïnteresseerden.
Deze jongste integratie past volledig in de missie van de
ErfgoedApp. Die is, kort en krachtig: ‘Informatie bij erfgoed
op locatie’. Als pionier sinds 2015 in augmented reality
brengt FARO met deze app extra informatielagen naar de
gebruikers. Door het aanbieden van historisch

kaartmateriaal kan de gebruiker nu ook zelf zien hoe de plek waar hij of zij staat er in de
18e en 19e eeuw uitzag.
Ontdek hier hoe Vilvoorde of Veurne er vroeger en nu uitzien, of download meteen de
ErfgoedApp en verken de kaart op uw eigen locatie.
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Gelanceerd begin 2016 door toenmalig minister van Cultuur Sven Gatz.
Volledig gratis in gebruik.
Aantal actieve tours: 443.
Aantal tourmakers: 963.
Aantal downloads sinds de zomer van 2015: 123.724.
Aantal verhalen in de app: 14.827.
Ondersteunde talen: Nederlands, Frans, Engels, Duits en Spaans.
Website: https://erfgoedapp.be
Apple App Store: https://apps.apple.com/be/app/erfgoedapp/id998845080
Google Play Store:
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!

