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Polderdroom wordt werkelijkheid!Polderdroom wordt werkelijkheid!

Elke bezoeker kan daardoor nu alvast
een kijkje nemen in de toekomst. In
de expositieruimte wordt op de muur
over een breedte van 5 meter een film
geprojecteerd. De bezoeker kan de
film zelf starten en kiezen voor de 

Nederlandse of de Engelse versie,
waarna een computersimulatie de kij-
kers door het toekomstige stadscen-
trum manoeuvreert. 
Via twee computerschermen en inter-
net is ter plekke meer informatie op
te vragen. Moetwil en van Dijk instal-
leerde de video- en computerappara-
tuur van de verschillende exposities.
De apparatuur in de multifunctionele
filmzaal (video/dia/dvd/surround-
sound/s-vhs/overhead/computerpre-
sentaties) is ook verzorgd door
Moetwil en van Dijk.

Opdrachtgever:
Gemeente Almere, dienst stadscentrum

Almere gaat rigoureus op de schop.
De snelst groeiende stad van
Nederland krijgt een  compleet nieu-
we skyline. Er komen veel nieuwe
woningen, winkels en kantoren.
Bovendien krijgt Almere een bruisend
uitgaanscentrum. Cafés, restaurants,
een concertzaal, een megabioscoop,
een museum en een theater komen in
ijltempo uit de grond omhoog. Alles
vormgegeven in een spectaculaire
architectuur die past bij een jonge,
bruisende stad. Geweldig allemaal,
maar hoe leg je zoiets uit aan al die
bedrijven en gezinnen die daar pas in
de toekomst van kunnen gaan genie-
ten? 

Gelukkig is Moetwil en van Dijk nooit
ver weg als grote veranderingen hel-
der moeten worden gecommuniceerd. 

Steeds gekker op de trekkerSteeds gekker op de trekker
presentaties voorschotelen
die betrekking hebben op
de plek waar ze op dat
moment langsrijden. 
De toch al overweldigend
mooie natuur krijgt dankzij
deze opgevoerde Eilander Balgexpres
nog een extra steuntje in de rug.
Moetwil en van Dijk zorgde voor de
apparatuur, het ontwerp van de
custom-made elektronica en het 

Nergens ter wereld bent u veilig voor
de multimedia toepassingen van
Moetwil en van Dijk. 
Neem nu het idyllische waddeneiland
Schiermonnikoog. Wie daar per bus-
wagen met tractor een strandrit
maakt naar het oostpunt van het
eiland, de Balg, komt voor aangena-
me verrassingen te staan. In de tractor
kan de bestuurder met behulp van 14
keuzeknoppen de bezoekers audio-

bedieningspaneel. Ook het program-
meren van de applicatie werd ver-
zorgd door Moetwil en van Dijk.

Opdrachtgever:
Bezoekerscentrum Schiermonnikoog



Als Rotterdam de poort van Europa is,
dan is Hoek van Holland de poort van
de poort.

Een unieke plek waar strand, zee en de
dynamiek van in- en uitgaand scheep-
vaartverkeer met elkaar versmelten. 
Hoek van Holland wil een ‘vier-seizoe-
nen badplaats’ worden. Er zijn wilde
plannen voor betere voorzieningen als
het gaat om toerisme, wonen, werken
en mobiliteit. 
Maar niet alleen de Rotterdamse deel-
gemeente groeit. De tentoonstelling
‘Hoek van Holland in ontwikkeling’ in
het Expo-Info Paviljoen doet dat ook! 

De expositie volgt de ontwikkeling van
de plannen en ‘groeit mee’ met de pro-
jecten. 
Doel is om bezoekers de unieke ken-
merken van Hoek van Holland te laten
ontdekken en hen te verleiden om in
de ‘Hoek’ te recreëren, te wonen of te
werken. De expositie is zo ingericht dat
bezoekers zelf de gewenste informatie
kunnen opzoeken.
De 100.000 bezoekers per jaar worden
bij binnenkomst verrast door een hoor-
spel met  strandgeluiden, spelende kin-
deren, en langsvarende schepen. 

Er zijn multimedia (computer)presen-
taties over de geschiedenis van de bad-
plaats en de toekomstplannen. Hierbij
wordt van touchscreenmonitoren en
een plasmascherm gebruik gemaakt.
In de tentoonstelling vinden we ook
nog drie computerpresentaties met
o.a. internet. 
Moetwil en van Dijk produceerde
samen met het av-communicatiebedrijf
Het Kader de multimediapresentaties
en programmeerde de applicatie.  
Ook de levering en installatie van de
apparatuur werd verzorgd door
Moetwil en van Dijk 

Opdrachtgever:
projectbureau waterwegcentrum Hoek
van Holland

opdrachtgever
Diergaarde Blijdorp, Rotterdam
project

• leveren en installeren diverse appa-
ratuur én het produceren van een 
DVD voor de audiopresentatie in 
het nagebouwde schip van Darwin

• levering en installeren video-appa-
ratuur én het produceren van een 
DVD voor de videopresentatie 
‘Komodovaranen’

opdrachtgever
Nederlands Architectuur Instituut 
Rotterdam
project
levering TFT videomonitoren voor 
de tentoonstelling UN Studio-UN fold

opdrachtgever
Gemeente Almere, 
Dienst Stadscentrum
project
levering draadloos microfoonsysteem 
van Sennheiser voor spraakversterking

opdrachtgever
Informatiecentrum De Noordwester,
Vlieland
project
levering videopresentatieappara-
tuur voor diverse opstellingen

opdrachtgever
DCMR Milieudienst Rijnmond
project
verzorging audioversterking t.b.v. 
het MSR-symposium

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

Open de poort van de poortOpen de poort van de poort

Andere Moetwil en van Dijk projecten 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 presentatie.

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

Moetwil en van Dijk


