
Lentis  Belevingstuin  

In de belevingstuin worden interactieve opstellingen geplaatst. Deze opstellingen zien eruit als 

alledaagse voorwerpen die in de meeste tuinen zijn te vinden. Met sensoren en audiovisuele 

middelen worden de voorwerpen interactief gemaakt. Het systeem bestaat uit verschillende 

onderdelen die hieronder worden beschreven. 

 

Centrale kast 

In de centrale kast staat het hart van het systeem. Dit is een microserver en netwerkswitch waarmee 

de verschillende interactieve opstellingen worden beheerd. De microserver houdt bij wanneer iets 

gedetecteerd is en geeft opdracht aan de onderdelen om daarop te reageren. Zo worden de 

geluidsfragmenten van het schaap hierop opgeslagen zodat deze eenvoudig kunnen worden 

vervangen. De microserver is verbonden met het internet en staat in contact met de website 

Museumbeheer.nl. Via deze website zijn de configuraties aan te passen. 

 

Schaap 

Het interactieve schaap bestaat uit een bestaand model van een schaap waar een belevingsmodule 

in wordt geplaatst. Deze module wordt via het netwerk gekoppeld aan de centrale kast en heeft de 

volgende onderdelen: Afstandssensor, temperatuursensor, luidspreker en led verlichting. Het schaap 

zal mensen op een afstand van minimaal 1 en maximaal 5 meter kunnen detecteren in maximaal vier 

richtingen. Er worden verschillende geluiden geprogrammeerd voor detectie op lange afstand en op 

korte afstand. Onderin het schaap wordt een luidspreker geplaatst waar het geluid uit komt. Ook 

wordt de ledverlichting onder het schaap geplaatst zodat de grond eronder wordt aangelicht. Bij een 

van de poten van het schaap loopt de kabel de grond in naar de mantelbuis.  

Van de voorgestelde schapen zien wij alleen mogelijkheden om iets te bouwen in het Farmwood 

schap van +/- 63x76x37 cm. 

  

 

Kippenpaleis 

Het kippenpaleis zal worden voorzien van ledverlichting. De verlichting zal het houtwerk en de 

straatstenen vlakbij het paleis aanlichten. Het licht is regelbaar op intensiteit en kleurtemperatuur. 

Met vier verschillende sensoren worden vier zones om het gebouwtje heen gecreëerd. Als er 

beweging wordt gedetecteerd in de verschillende zones zal het licht daarop reageren. Het systeem 

zal bij schemering actief worden en op de gewenste tijd ’s avonds weer uitgeschakeld kunnen 

worden.  


