
Grote projecten realiseren als de Hoge
Snelheids Lijn, Randstadrail en de her-
structurering van Rotterdam Centraal is
één ding. Maar om al deze zaken samen
op overzichtelijke wijze aan het publiek
voor te schotelen is weer iets heel
anders. 

Sinds 21 juni 2001 presenteren de drie
hierboven genoemde infrastructurele
projecten zich gezamenlijk in het zoge-
naamde infracentrum in het
Groothandelsgebouw in Rotterdam.
Logisch, de projecten hebben veel met
elkaar te maken.

Moetwil en van Dijk
vier poten sterker! 
Een opvallende uitbreiding bij
Moetwil en van Dijk. Onlangs heeft
het bedrijf Amber ingelijfd, een
inmiddels vijf maanden jonge Welsh
Springer-puppy. Veel opdrachtgevers
hebben haar al met enthousiasme
begroet.

opdrachtgever:
Muylaert Communicatie bv / Rotterdam

Samen zorgen ze ervoor dat Rotterdam
meer dan ooit een centrum van regio-
nale en internationale mobiliteit wordt.
Een infracentrum heeft zelf natuurlijk
ook een goede infrastructuur nodig.
Om dit te realiseren werd Moetwil en
van Dijk ingeschakeld. 
Om te adviseren, de multifunctionele
filmzaal (video/dia/dvd/overhead/com-
puterpresentaties) in te richten en de
video- en computerapparatuur van de
verschillende exposities te installeren.
Iedere bezoeker kan daardoor nu al de
toekomst van mobiel Rotterdam erva-
ren.

AUDIOVISUEEL

MULTIMEDIA

∆

∆

MOETWIL 

VAN DIJK

∆

EN

A
P

P A R A T U U R

PRESENTATIES

PRESENTATIES

A
P

P A R A T U U R NAJAAR 2001

NIEUWSBRIEF

www.moetwilenvandijk.nl
www.moetwilenvandijk.nl

In
fra

centrum Rotterdam

fDe infrastructuur van het Infracentrum Rotterdam



Moetwil en van Dijk
Gooimeer 1 
2993 RJ Barendrecht

telefoon 0180-629211
telefax 0180-628580
mobiel 06-53750824 

email mail@moetwilenvandijk.nl 
website www.moetwilenvandijk.nl

Spectaculaire reïncarnatie in Delfshaven

Andere Moetwil en van Dijk projecten
opdrachtgever
Bezoekerscentrum De Hooge Boezem
achter Haastrecht
project
technisch advies, levering en installa-
tie van een multimediacomputersys-
teem met touchscreen

opdrachtgever
Stedelijke Musea Gouda
project
technisch advies, levering en installa-
tie van een multimediacomputersys-
teem met digitale camera en kleuren-
printer

opdrachtgever
Ecomare Texel
project
levering plasmaschermen en videomo-
nitoren

Wat hebben de 18e en de 21e eeuw
met elkaar gemeen? Bar weinig, maar
wél het feit dat in beide periodes in
Delfshaven precies hetzelfde oorlogs-
schip - De Delft -  het levenslicht ziet.
Het is een bijna onwaarschijnlijk ver-
haal. De eerste Delft werd gebouwd
rond 1782 en beschermde de kostbare
waren van de V.O.C. tegen piraten en
vijanden. Ten tijde van de Franse over-
heersing ging het schip in 1797 na de
slag bij Camperduin ten onder, aan
flarden geschoten door de Engelsen.
Het wrak ligt 27 meter diep op de
bodem van de Noordzee en is een
geliefd object voor duikers. Maar ook
de originele bouwtekenin-
gen zijn opgedoken! En nu
wordt, na jaren van voorbe-
reiding, het schip nage-
bouwd op de Schiehaven in
Rotterdam. 
Het belooft een top-attractie
te worden. In het ruim opge-
zette bezoekerscentrum gaan
ambachtelijkheid en moder-
ne digitale techniek hand in
hand.
Op de loopbrug heeft de bezoeker
goed uitzicht op de werkplaatsen waar
ambachtslieden met hout, touw en
aambeeld in de slag zijn. Diverse
breedbeeldmonitoren met DVD pre-
sentaties ondersteunen de werkzaam-
heden.

opdrachtgever(s)
Diergaarde Blijdorp, Duinwaterbedrijf
Zuid-Holland, Marinemuseum Den
Helder
project
levering en installatie focuspoint luid-
sprekers

opdrachtgever
City Informatiecentrum Rotterdam
project
levering en installatie videoprojectie-
apparatuur voor de filmzaal en verga-
derruimte

opdrachtgever(s)
Natuurcentrum Ameland, Historisch
Museum Rotterdam,
Informatiecentrum De Noordwester
Vlieland
project
levering diverse videoprojectoren en
randapparatuur

In de filmzaal wacht in surround-sound
en op 16 bij 9 scherm de film
‘De vele levens van “De
Delft’’, die opkomst, onder-
gang en reincarnatie van het
schip bijna tastbaar maakt. 
Moetwil en van Dijk advi-
seerde, produceerde samen
met het av-communicatiebe-
drijf Het Kader de DVD-pre-
sentaties en leverde en
installeerde de apparatuur
bij de loopbruggen. 

Ook de inrichting van de multifunctio-
nele (video/dvd/dia/overhead/compu-
terpresentaties) filmzaal komt uit de
koker van Moetwil en van Dijk. Sinds 6
september 2001 is de expositie voor
het publiek toegangkelijk. 

Moetwil en van Dijk
voor grote en kleine projecten
Moetwil en van Dijk levert een totaalpakket
op het gebied van professionele audiovisu-
ele en multimedia presentatietechnieken.
Moetwil en van Dijk adviseert, verzorgt pre-
sentaties en levert technische apparatuur op
maat.
Bij Moetwil en van Dijk kunt u terecht voor
zowel één enkel apparaat als een complete
interactieve computerpresentatie.

PRESENTATIES
- (interactieve) DVD- en computer-

presentaties
- banddia- en fotopresentaties, klank- en 

lichtspelen
- speciale mixed media effecten 
- facilitair (editen audio, scannen dia’s/2d) 

APPARATUUR
verkoop, verhuur, technische service

- video, dvd, dia, audio
- (multimedia) computers
- elektronica-op-maat 

(ontwerp en productie)
- besturingssystemen
- modificaties en supplies

0pdrachtgever: Stichting Historisch Schip ‘De Delft’ / Rotterdam en Consonant Communicatiegroep / Rotterdam


