
AANLEIDING: 

Het lectoraat Data Intelligence wil graag dat mensen 
en bedrijven Applied AI leren kennen en 
aantrekkelijk vinden, hierbij wil het Lectoraat Data 
Intelligence ervoor zorgen dat de technologie voor 
Applied AI voor iedereen beschikbaar is, zodat 
iedereen kennis kan maken met AI.
DOELSTELLING: 
De doelstelling van dit project is het demonstreren van 

“Applied AI” aan de hand van een Augmented reality 

beleving, mede door de stad en de burgers van Heerlen 

te betrekken bij de beleving. Een deel van het 

straatmeubilair van Heerlen een vorm te geven en zo 

met behulp van Augmented reality een 

gepersonaliseerde route te kunnen maken.

Het straatmeubilair zal tijdens de Cultura Nova 

evenementen maar ook voor en na het festival 

verschillende illustraties krijgen met behulp van 

Augmented Reality. Ons doel is om de gebruiker/burger 

op basis van “wayfinding” te begeleiden naar een plek 

van de stad Heerlen. Op de plek zelf is een link naar 

Cultura Nova tijdens het festival, maar ook een stuk 

kunst of kunstgebouw binnen de stad Heerlen.  Binnen 

het centrum van Heerlen wordt het dan mogelijk om 

zowel bezoeker als inwoner door de stad te laten 

navigeren en zo oude of nieuwe kunst te ontdekken.

Manier om gebruiker de weg te wijzen naar een 
specifiek onderdeel
AANPAK: 
Als onderzoeksmethode is Hevner gebruikt. Hevner is 
een methodiek om van onderzoek te komen tot een 
uiteindelijk product met een artefact.  Hevner maakt 
gebruik van drie verschillende cycles: Relevance Cycle 
voor voorwaarden en veldtesten; Design Cycle voor 
Evaluatie en ontwerp; Rigor Cycle voor analyses om de 

kennisbank uit te breiden. Beide brainstormsessies 
zijn opgebouwd uit het 5WH’s principe. Via een 
denkbeeldige “trechter” is gekomen tot het idee dat 
momenteel bestaat. Steeds is gevraagd “waarom” 
iets moest plaatsvinden en hoe dit gerealiseerd kon 
worden. Daarnaast is gekeken naar het “wat” en 
wanneer iets het beste in te zetten is. Wanneer zijn 
bijvoorbeeld de evenementen van Cultura Nova.
Bij de aanpak zijn design cycles doorlopen die ieder 
gezorgd hebben voor een uniek resultaat.
RESULTATEN:

Gepersonaliseerde Route:
Tijdens de design cycle van de gepersonaliseerde route is 
vooral onderzoek verricht naar het maken van routes en 
het navigeren over een route. Door gebruik te maken
van Augmented Reality moet het mogelijk zijn om een 
route 3D weer te kunnen geven op een device die 
daartoe schikt. Tijdens deze cycle is onderzoek verricht
naar een manier hoe ten eerste een kaart getoond kan 
worden getoond binnen Unity en uiteindelijk het eind 
device. Uit onderzoek is gebleken dat verschillende
manieren mogelijk zijn, daar een aantal voorbeelden zijn 
Go Map en Mapbox. Daar meer voorbeelden genoemd

worden in het onderzoeksrapport, blijkt dat Mapbox 
veel configuratie vereist en Go Map weer minder, daar 
het feit dit een ontwikkelde asset is voor Unity. 
Tijdens de cycle is gebleken dat het creëren van een 
route met de huidige kennis lastig is, echter niet 
onmogelijk wat later in dit hoofdstuk wordt besproken. 

Startpunt/triggerpoint
Voortbordurend op de vorige design cycle blijkt dat het 
nog niet mogelijk is om een route te creëren via punten. 
Daar het feit dat voor de Go Map asset die gebruikt 
wordt een toevoeging blijkt te bestaan die het mogelijk 
maakt om een navigeeraspect te verwerken binnen Go 
Map, na verder onderzoek is deze asset ook aangekocht 
en verwerkt binnen deze cycle. Design cycle 2 omvat 
daarnaast het onderzoek naar het feit wat gebruikt kan 
worden voor het eventueel vertonen of duidelijk maken 
dat iets op een plek aanwezig is. Binnen de initiële 
brainstormsessie is gebleken dat het nog niet duidelijk is 
welk object, pand, etc. gebruikt zou gaan worden als 
start- en/of triggerpoint. Bij een tweede en kleinere 
brainstorm is duidelijk dat een vorig project gebruikt kan 
worden, namelijk het Smart Innercity Project (Bleize, 
Bartels, Penders, & Winthagen, 2021).

AR Content 
De inhoud die getoond wordt is al duidelijk sinds de 
eerste brainstorm, evenementen van Cultura Nova en 
overige kunst die zich bevindt in en rondom Heerlen. 
Deze content wordt in combinatie met de 
gepersonaliseerde route, een route door de stad Heerlen 
heen aldus langs een aantal kunstobjecten. Deze 
kunstobjecten kunnen zowel beeldende kunst, 
schilderkunst, muziek, dans of evenementen van Cultura 
Nova zijn waarbij op de triggerpoint hier iets van wordt 
getoond. (Kessels, Bex, & Lion)
CONCLUSIE: 
De oorspronkelijke doelstelling van het project was een 
gepersonaliseerde route langs evenementen van Cultura 
Nova of kunst in het algemeen, daar is deels aan voldaan.
Na het beginnen aan de 3-tal cycles is gebleken dat niet 
alles gelukt is binnen de cycles. Het stuk gepersonaliseerde 
route met aanbevelingen voor evenementen en kunst heeft 
door het tijdsbestek niet gerealiseerd kunnen worden, wat 
wel mogelijk is gebleken is om content te laten zien met 
behulp van een app die een kaart, navigatie en Augmented 
Reality combineert tot een geheel om toch in Augmented 
Reality content te kunnen laten zien. De app is inzetbaar als 
demo wat mogelijk is indien het project verder 
doorgetrokken wordt naar andere minoren ofwel 
overgenomen door een ander bedrijf, daar te zeggen dat 
zoals het resultaat nu staat in feite de content 
geprogrammeerd dient te worden inclusief een algoritme 
dat de content wisselt op basis van vooraf opgegeven 
preferenties.
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