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De oude kern van het
witte stadje Thorn, is
een beschermd stads-
gezicht. Het is een
overblijfsel van het
vroegere gelijknami-
ge vorstendom. Ruim
800 jaar lang was
Thorn de hoofdplaats
van dit miniatuur-vorstendom.
In het museum Het Land van Thorn is
een natuurgetrouwe maquette (het
panorama) van de historische kern van
Thorn te zien. Rond dit panorama heb-
ben Moetwil en van Dijk een multime-
dia presentatie geproduceerd en de
benodigde apparatuur geleverd en
geinstalleerd. In de ruimte ziet de
bezoeker voor zich het panorama van
het stadje Thorn. Wanneer de bezoe-
ker de presentatie d.m.v. een startknop
zelf heeft gestart schuift er een speci-
aal projectiegordijn voor het panora-

ma en worden er dia’s in overvloei op
het doek geprojecteerd. 
Met behulp van drie diaprojectoren,
commentaar en muziek (waaronder de
twee wereldbekende harmonieën: de
geiten en de bokken) krijgt de bezoe-
ker een impressie van het leven in
Thorn. Als de diapresentatie afgelopen
is, schuift het gordijn weer automa-
tisch open en wordt het panorama
sfeervol uitgelicht.

Opdrachtgever: Gemeente Thorn
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Het meest flexibele informatiecentrum in IJburgHet meest flexibele informatiecentrum in IJburg
Moetwil en van Dijk heeft veel ervaring
met het inrichten en interactief aankle-
den van informatiecentra van grote
infrastructurele projecten. Vandaar dat
projectontwikkelaar Eurowoningen aan
de deur klopt voor de interactieve
maquette presentatie van het bezoe-
kerscentrum IJburg. 
IJburg is een nieuwe stadswijk aan de
oostkant van Amsterdam, die gebouwd
wordt op zeven eilanden in het IJmeer.
Als de wijk in 2012 klaar is, wonen er
45.000 mensen. 
Het bezoekerscentrum ligt momenteel
op het Zeeburgereiland vlak naast de
A10.  Lang duurt dat niet, want het drij-
vende informatiecentrum zal koers zet-
ten naar het Haveneiland zodra de eer-
ste eilanden bebouwd zijn.
In de drijvende ruimte staat een dei-
ningbestendige IJburgmaquette. Voor
deze maquette staat een presentatie-
meubel met daarin een touchscreenmo-
nitor. Het startbeeld is zo vormgegeven
dat de verschillende onderdelen van de
wijk duidelijk te onderscheiden zijn. 

De bezoeker kan informatie opvragen
door een deel van de wijk op het
touchscreen aan te raken. In de
maquette licht het betreffende woon-
blok direct op, waarna op drie monito-
ren een kort filmpje te zien is over het
woonblok. In de filmpjes krijgen de
bezoekers een montage te zien van tek-
sten, artist impressions en foto’s die een
beeld geven van woningbouw, kanto-
ren en de voorzieningen in de directe
omgeving. 
Moetwil en van Dijk produceert de 60
filmpjes en programmeert de applica-
tie.  
Ook de apparatuur, het ontwerp en de
installatie van de custom-made elektro-
nica zijn van Moetwil en van Dijk. 

Opdrachtgever:
Projectbureau
Consortia IJburg BV / Amsterdam

Panorama ThornPanorama Thorn



Het Souterrain is een tramtunnel in
Den Haag van 1250 meter lang, met
twee imposante ondergrondse stations
en een grote dubbellaagse parkeerga-
rage. In oktober 2004 rijden de eerste
trams door het Souterrain.
In de vergaderzaal hebben wij samen
met Muylaert Communicatie BV de
multifunctionele filmzaal voorzien van
audiovisuele en multimedia appara-
tuur.

Bij de balie hangen drie videomonito-
ren waarop een film te zien is. De film
wordt op elke monitor iets vertraagd
afgespeeld. In de praktijk betekent dit:
monitor A begint met de film. Na bij-
voorbeeld 3 minuten (de juiste vertra-
ging is instelbaar) begint monitor B
ook met dezelfde film en weer 3 minu-
ten later begint monitor C met dezelf-
de film. 
De film duurt totaal 9 minuten. Dit
herhaalt zich over heel de dag.
Hiervoor hebben wij een custom-made
elektronische schakeling ontworpen en
geproduceerd. 

Voor het Bezoekerscentrum in het
Atrium van het Stadhuis hebben wij de
computerapparatuur (waaronder een
18.1-inch TFT touchscreen) voor de
twee informatiezuilen geleverd en
geinstalleerd. 

De bezoekers kunnen hier de website
én de interactieve virtuele maquette-
presentatie bekijken.

Opdrachtgever:
Muylaert Communicatie BV

Ook de videomonitoren, DVD spelers,
audioversterker en luidsprekers heb-
ben wij mogen leveren en geinstal-
leerd. Ook de DVD is door ons gepro-
duceerd

Opdrachtgever:
Koninklijk Nederlands Leger- 
en Wapenmuseum / Delft

Het Souterrain

Audiovisuele ontvangstbalie

opdrachtgever
RET / Metroproject Beneluxlijn,
Schiedam
project
levering diverse touchscreen monito-
ren voor de multimediapresentaties in
de expositieruimte van het informa-
tiecentrum

opdrachtgever
diverse musea, bezoekers- en informa-
tiecentra
project
onderhoud en reparatie audiovisuele
apparatuur

opdrachtgever
Natuurcentrum Ameland
project
levering diverse apparatuur en produ-
ceren DVD

opdrachtgever
Stedelijke Musea Gouda
project
levering diverse apparatuur waaron-
der een 42-inch plasmascherm, focus-
point luidspreker en het produceren
van de DVD

opdrachtgever
Historisch Museum Rotterdam
project
levering diverse audiovisuele appara-
tuur, focus point luidsprekers en het
produceren van diverse DVD’s

Andere Moetwil en van Dijk projecten 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

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

www.moetwilenvandijk.nl
www.moetwilenvandijk.nl


