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De evolutie van ons grondgebied in 3D verteld
Doelstellingen:

Het voorgestelde project is een samenwerking tussen gemeenten, erfgoedsites, 
universiteiten en burgers met als doel de Euregio Maas-Rijn (EMR) toeristisch 
aantrekkelijker te maken en het gevoel er deel van uit te maken te versterken 
door het culturele erfgoed ervan digitaal te benutten. Dat zal gebeuren aan 
de hand van digitale verhalen over de gemeenschappelijke geschiedenis van 
meerdere steden van de EMR.

Impact : 

• Een geïntegreerd platform van het culturele erfgoed ontwikkelen dat 
de digitale exemplaren van alle archeologische sites en bouwsels van 
patrimoniaal belang groepeert op een enkele virtuele plaats, een soort fictief 
grondgebied van de Euregio Maas-Rijn: Terra Mosana

• De partnergrondgebieden toeristisch aantrekkelijker maken

• Het gevoel deel uit te maken van een gezamenlijke streek versterken



Gefinancierde partners:

1. Université de Liège BELGIQUE-BELGIË 
2. Ville de Liège BELGIQUE-BELGIË
3. Maastricht NEDERLAND 
4. Stad Tongeren BELGIQUE-BELGIË 
5. Stadt Aachen DEUTSCHLAND 
6. Institut du Patrimoine wallon - Archéoforum BELGIQUE-BELGIË 
7. MACCH NEDERLAND 
8. RWTH Aachen University DEUTSCHLAND 
9. Katholieke Universiteit Leuven BELGIQUE-BELGIË
10. Museum Zitadelle Jülich DEUTSCHLAND
11. Provincie Limburg BELGIQUE-BELGIË 
12. Gemeente Leopoldsburg BELGIQUE-BELGIË

Financierende instellingen:

De Europese Unie (Interreg EMR)
Het Waalse Gewest (B)
De Belgische provincie Limburg (B)
De Nederlandse provincie Limburg (NL)
Noordrijn-Westfalen (D)

Totaal bedrag van het budget: 
€ 4.607.364,46 

Duur:

Van 1 juni 2018 tot 31 mei 2021



Omschrijving van het project:

Het voorgestelde project is een samenwerking tussen gemeenten, erfgoedsites, 
universiteiten en burgers met als doel de Euregio Maas-Rijn (EMR) toeristisch 
aantrekkelijker te maken. De ambitie van het project is eveneens om het gevoel 
deel uit te maken van de Euregio te versterken door het culturele erfgoed ervan 
digitaal te benutten. Dat zal gebeuren aan de hand van digitale verhalen over de 
gemeenschappelijke geschiedenis van meerdere steden van de EMR.

Die digitale verhalen zullen worden samengesteld door 3D-modellen – die 
verwezenlijkt zijn op basis van ons archeologisch, stedelijk, materieel en immaterieel 
erfgoed – via virtual en augmented reality te ontwikkelen en te benutten. De 
3D-modellen zullen zowel betrekking hebben op het verleden en het heden als 
op toekomstige evoluties. Het gebruik van die technologieën bevordert het delen 
van gegevens en maakt het bijgevolg mogelijk om de verbondenheid tussen de 
erfgoedsites van de Euregio Maas-Rijn te versterken terwijl de waardering van 
het erfgoed naar het digitale tijdperk wordt gekatapulteerd.

Door de gemeenschappelijke kenmerken van onze cultuur te benadrukken 
en de aandacht te vestigingen op de andere sites van het gewest wenst Terra 
Mosana een latente belangstelling te wekken en de bewoners en bezoekers 
aan te moedigen om de steden van de Euregio te bezoeken en zo de 
grensoverschrijdende toeristische mobiliteit te verbeteren.

Concreet zullen burgers en toeristen enerzijds ervaringen kunnen beleven waarbij 
het hele euregionale grondgebied in 3D wordt geënsceneerd en anderzijds ter 
plaatse in virtual en augmented reality gerichte verhalen kunnen meemaken.

Het uitgangspunt is een meertalige tentoonstelling die het project en de inzet 
ervan voorstelt, evenals de verschillende verwezenlijkingen in de partnersteden. 
Die zal plaatsvinden op strategische plaatsen gekozen door de toeristische 
diensten van de betrokken steden. De tentoonstelling zal draaien rond de 
projectie van meerdere meeslepende 3D-films die de historische evolutie van 
onze streek van de Romeinse oudheid tot nu vertellen. 

De bezoekers maken een geografische en tijdelijke vlucht van de ene stad 
naar de andere terwijl ze in 3D in opmerkelijke straten en gebouwen worden 
ondergedompeld. Daarnaast zal een website een breder publiek kunnen bereiken 
met de voorstelling van de verwezenlijkingen van het project en een link naar de 
verschillende promosites van de steden en erfgoedsites van de Euregio Maas-
Rijn.

Vervolgens zullen in elke partnerstad virtual- en augmentedrealityervaringen (bv. 
door het gebruik van interactieve toestellen zoals smartphones, touchscreens, 
tablets, onderdompelende headsets ...) aan het publiek worden aangeboden die 
de herontdekking van ons erfgoed en onze gemeenschappelijke geschiedenis 
op de erfgoedsites zelf mogelijk maken. In Maastricht zal het project de 
vestingwerken van de stad en de geschiedenis van het beleg van de stad door 
de troepen van Lodewijk XIV onder de aandacht brengen. 

In Luik en Tongeren zal de evolutie van het stedelijke landschap en vooral van de 
kerken (de Sint-Lambertuskathedraal en de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek) door de 
jaren heen worden voorgesteld. In Aken zullen de ruimte die het stadhuis omvat 
en de kathedraal centraal staan. In Beringen zullen de bezoekers een zintuiglijke 
ervaring kunnen beleven waarbij ze in een mijn worden ondergedompeld. In 
Leopoldsburg zal de nadruk liggen op de ontdekking van het materieel en 
immaterieel erfgoed verbonden met de bevrijdingscampagne van 1944-1945.



Het project moet evolutief en duurzaam zijn. Het moet immers mogelijk zijn 
om andere 3D-modellen en installaties in het systeem te integreren en zo de 
aangeboden ervaring te verrijken. Nieuwe partners, maar ook burgers, moeten 
aan het project kunnen deelnemen. Dat impliceert de ontwikkeling van 
technische, wettelijke en ethische kaders.

Om een dergelijk project te doen slagen, moet men rekening houden met 
historische en sociologische aspecten (Wat vertel je, in welk kader en met welke 
bedoeling?), wettelijke en economische aspecten (Wie is de eigenaar van de 
gegevens? Wie mag ze benutten?) en technische aspecten (Hoe verwerf je de 
gegevens? Hoe visualiseer je ze het best? Hoe deel je ze en hoe bewaar je ze?). 
Daarvoor moet er een duurzaam grensoverschrijdend deskundigennetwerk 
(samengesteld uit burgers, historici, sociologen, juridische experts en ICT-
specialisten) worden opgericht.

Dankzij dat consortium zal het bovendien mogelijk zijn om het nodige evenwicht 
te bereiken op het gebied van de contentproductie en de oprichting van 
het technische platform en tegelijk een juridisch en ethisch kader voor dit 
gezamenlijke werk te ontwikkelen. Dat omvat ook educatieve en promotionele 
content, waardoor verschillende complexiteitsniveaus worden aangeboden 
die met en voor verschillende doelgroepen worden ontwikkeld (vb. kinderen, 
ouderen, eendagstoeristen, zakelijke toeristen). Het consortium moet ook 
een betere wisselwerking tussen organisaties, via bijvoorbeeld een pas voor 
euregionale musea, mogelijk maken.

Op lange termijn beoogt het netwerk om een geïntegreerd platform van het 
culturele erfgoed te ontwikkelen en te benutten dat de digitale exemplaren van 
alle archeologische sites en bouwsels van patrimoniaal belang groepeert op een 
enkele virtuele plaats, een soort fictief grondgebied van de Euregio Maas-Rijn: 
Terra Mosana.


