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Het nieuwe bezoekerscentrum van 
Nationaal Park Zuid-Kennemerland 
‘De Kennemerduinen’ in Overveen 
is open. 

Vorm en inhoud van het gebouw 
zijn bijzonder. De architectuur is 
geïnspireerd op de Merovingische 
duinboerderij uit de 7e eeuw. Het 
centrum is volgens groene princi-
pes gebouwd: energiezuinig en met 
hergebruik van regenwater. Binnen 
is een schat aan educatief vermaak 
voor jong en oud te ervaren. 
Mede dankzij Moetwil en van Dijk 
wordt alles op een eigentijdse en 
technisch betrouwbare manier ge-
presenteerd.

Met een beetje fantasie kun je een 
lichtschip een Tom-Tom van toen 
noemen. Lichtschepen waren een 
soort drijvende vuurtorens. 

Ze lagen voor anker en waarschuw-
den de zeevaart voor gevaarlijke on-
diepten. Niet alleen met licht maar 
ook met geluids- en radiosignalen 
bij slecht zicht. 
Destijds waren ze hoognodig om de

Moetwil en van Dijk leverde en in-
stalleerde een 42-inch touchscreen 
gekoppeld aan een PC. Hierop staat 
een digitale kaart waarop de bezoe-
ker informatie kan bemachtigen over 
verschillende locaties. Daarnaast zijn 
er voor de bediening van de website-

scheepvaart op de juiste koers te 
houden maar nu zijn ze door de mo-
derne navigatiesystemen overbodig 
geworden. 

Gelukkig kunnen we het allemaal 
in Hellevoetsluis opnieuw beleven. 
In de museumboot ‘Noord-Hinder’ 
komt het lichtschipverleden sinds 
kort dankzij een animatiefilm op 
aansprekende wijze boven water.

applicatie twee inbouwbare 10,4-
inch touchscreen schermen met 
kleine pc’s, vandaalbestendige luis-
terhoornen en versterker geleverd 
en geïnstalleerd. 

Ook realiseerde Moetwil en van Dijk 
de hardware voor een interactief vo-
gelspel in een opstelling met PC’s, 
een touchscreen, geluidsversterking 
en lichtbesturing voor 16 vogelaan-
lichtingen. Bezoekers krijgen vo-
gelgeluiden te horen en nadat de 
goede vogel op het scherm is uitge-
kozen wordt het betreffende dier in 
een nagemaakte boom uitgelicht.
Opdrachtgever: Perspekt Studio’s, 
Haarlem i.s.m. Kiss the Frog, Delft 

Moetwil en van Dijk leverde en in-
stalleerde hiervoor aan de wand een 
22-inch videomonitor met een HD 
solidstate videospeler en aluminium 
drukknoppaneel met drie drukknop-
pen,  audioversterker en luidsprekers.

Opdrachtgever: 
Stichting Lichtschip 12 “Noord-Hinder”, 
Hellevoetsluis

   Tom tom van toen

Kennermerduinenkennis 
© John Bösensell



Het maakt absoluut nieuwsgierig: 
wat hebben kustversterking en de 
nieuwe parkeergarage in Katwijk 
met elkaar te maken?

Voor het antwoord moet je naar het 
nieuwe informatiecentrum Kustwerk 
Katwijk waar beide onderwerpen ge-
broederlijk zijn samengebracht. Hier 
kom je te weten hoe Katwijk er komt 
uit te zien nadat de werkzaamheden 
aan de kust en de nieuwe garage 
zijn voltooid. Je kunt er als bezoeker 
zelfs al een virtuele rondleiding krij-
gen door het toekomstige gebied.

Wachten is niet echt een grote 
hobby van de meeste mensen. 
Maar als je binnenkort een van de 
twaalf hoofdvestigingen van Rijks-
waterstaat bezoekt wordt wach-
ten ineens het wachten waard.

In Westraven, de hoofdvestiging in 
Utrecht, kun je tijdens het wachten

Voor de tentoonstelling over de nieu-
we dijk verzorgde Moetwil en van 
Dijk de levering en installatie van een 
videoprojector, de bevestigingset

in de centrale hal op een grote exhi-
bit naar eigen smaak iets opzoeken 
of iets opsteken. 
Je kiest een onderwerp en leert met 
beelden, fi lmpjes en teksten hoe om-
vattend de taak van Rijkswaterstaat 
is. Bovendien biedt de opstelling de 
meest actuele informatie in de vorm 
van een touchscreen applicatie.

voor verticale projectie, een HD 
solidstate videospeler, een audio-
versterker en plafondluidsprekers.

Voor de algemene presentaties nam 
Moetwil en van Dijk de installatie 
van een 55-inch touchscreen en een 
PC voor haar rekening. Het scherm 
is gemonteerd op een (elektrisch) in 
hoogte verstelbaar statief. 

Opdrachtgever: 
communicatiebureau Podium, Utrecht en 
Hoogheemraadschap van Rijnland, Leiden 
i.s.m. Brandwacht en Meijer Tentoonstel-
lingsbouw

De glasplaat is niet gelijmd en kan 
dus eenvoudig herplaatst worden. 
Ook het leveren en plaatsen van een 
15-inch monitor en een HD video-
speler is door Moetwil en van Dijk 
verzorgd. 

Opdrachtgever: Pronk stories+design, 
Rotterdam i.s.m. We Provide, Bergeijk en 
Keijsers interior projects, Horst a/d Maas

Parkeergarage als kustversterking?

Wachten wordt leuk



De Bavariatour leidt de naar infor-
matie dorstende bierliefhebber op 
moderne wijze langs de geschie-
denis van een van Nederland’s 
oudste familiebedrijven. 

Door de ogen van een van de vele 
voorvaderen van de familie, Johannes 
Swinkels, komt in zeven wervelende 
minuten het ruim 300 jaar oude 
Bavariaverhaal voorbij. Het oude 
ambachtelijke bierproces, zo wordt 
duidelijk, wordt in onze tijd volop 
high-tech ondersteund.

In de bovenruimte ervaar je vervol-
gens het bierbottelen alsof je zelf 
een fl esje bent. 
Met 4 projectoren op wanden en 
slow-motion technieken zie je hoe de

fl esjes worden gevuld.
Je staat er als bezoeker letterlijk 
midden in. Na afl oop van het multi-
mediaspektakel blijft er gelukkig vol-
doende tijd over om het traditionele 
recept te proeven. Want de biertour 
eindigt uiteraard in het Bavaria café 
waar kan worden geproost en nage-
praat over de spectaculaire attracties.

Voor het realiseren van deze multi-
media ervaring was veel techniek 
nodig en Moetwil en van Dijk heeft 
daar in nauwe samenwerking met 
New Media Concepts het nodige 
aan bijgedragen. 
In de oude mouterij verzorgde 
Moetwil en van Dijk samen met 
New Media Concept de aansturing 
van de video- en lichttechniek. Er 
is een doorzichtprojectie met foto 
op het fi lmdoek geprint. Zodra het 
programma begint gaat dit beeld 
naadloos over in de fi lm. Tijdens de 
vertoning worden historische brouw-
attributen in de ruimte uitgelicht. 

In de bovenruimte vindt het multi-
media spektakel plaats met doorlo-
pende projecties op drie muren. 

Moetwil en van Dijk en New Media 
Concepts realiseerden dit door mid-
del van een complete 19-inch kast 
boordevol apparatuur. Er zijn vier ge-
schakelde projectoren voor ‘aan el-
kaar geplakte’ (soft-edge) projecties. 
Twee computers met elk twee video-
kanalen, een besturingscomputer 
met speciale software voor de show

control en lichtsturing. De ruimte 
wordt van gesynchroniseerd effect-
licht voorzien tijdens de show door 
middel van diverse Led Spots en 
een moving head. 
Het surroundgeluid wordt verzorgd 
door een combinatie van vijf audioka-
nalen, drie equalizers en drie stereo 

audioversterkers. Ook handig: het 
opstarten van de show kan vanuit 
het Bavaria café op afstand gebeu-
ren terwijl de installatie zichzelf au-
tomatisch uitschakelt om energie te 
besparen.

Opdrachtgever: 
Carillon audiovisuele communicatie / 
Perspekt Studio’s, Haarlem

Multimediale dorstlesser
De Bavariatour leidt de naar infor-
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Maatwerk 
als specialisme

 
 Diensten
• advies apparatuurkeuze
   (van één enkel product tot complete audiovisuele systemen)
• technisch ontwerp audiovisuele installatie
• installatie audiovisuele apparatuur (plaatsen, aansluiten en inregelen) 
• onderhoud en reparatie audiovisuele apparatuur
• ontwerp, levering en programmeren showcontrol
• diverse facilitaire diensten

 Video-apparatuur       
• LCD / DLP videoprojectoren / beamers (4:3 of 16:9, 180˚ of 360˚)
• full-HD
• 3D projectie
• short throw projectie
• vloerprojectie
• holografische projectie (Pepper’s Ghost)
• monitoren (LCD en LED)
• single-user en multi-user touchscreens  (4:3 en 16:9)
• multi-user touchtafels

 Audio-apparatuur
• luidsprekers (in- en opbouw)
• versterkers, microfoons en digitale signaalprocessors (DSP)
• bestuurbare audiospelers
• luisterhoorns en hoofdtelefoons
• gericht geluid

 Randapparatuur en toebehoren  
• besturingssystemen voor o.a. showcontrol en DMX lichtbesturing
• projectie-objectieven en projectielampen
• bevestigingssystemen voor projectie-apparatuur en monitoren
• projectieschermen (opzicht, doorzicht, hol, bol, cilinder en 3D)
• projectiefolie
• elektronica op maat (ontwerp en productie)
• publieksdetectiemiddelen en vandaalbestendige drukknoppen
• interfaces voor audiovisuele apparatuur
• informatiezuilen
• computers: geassembleerd op specificatie

Nederlands Openlucht 
Museum Arnhem

Westerstraat / Nederlands
Openluchtmuseum Arnhem

Veluws Museum Nairac 
Barneveld

Amelander Musea Nes

Rijtuigmuseum Leek

Stadspromotiecentrum
Rotterdam.Info

Heineken Experience 
Amsterdam

Stadsbrouwerij De Hemel
Nijmegen

Gemeentemuseum het 
Hannemahuis Harlingen

Marinemuseum 
Den Helder

Bezoekerscentrum Dunea
Wassenaar

Bezoekerscentrum Het 
Boomkroonpad Drouwen

Stadsmuseum Tilburg

Stadsmuseum Zierikzee


