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Vleermuizen met vallende ziekte?
Kamelen met muggenbulten?
IJsberen met een stevige kou? U
kunt ze allemaal ‘live’ genezen zien
worden. Nee, niet op televisie maar
exclusief in diergaarde Blijdorp. 
Een harmonieus huwelijk tussen dierge-
neeskunde, moderne techniek en infor-
matievoorziening maakt mogelijk dat
nieuwsgierige bezoekers straks hele-
maal niet meer zijn weg te slaan uit de
dierentuin.
Het principe is even eenvoudig als doel-
treffend. Men neme een dierenarts zon-
der faalangst, laat deze de operaties uit-
voeren terwijl het publiek mag toekij-
ken. 
Deze spannende, educatieve ‘reality-
attractie’ valt sinds kort te bewonderen
in het heringerichte Henri Martinhuis in
de diergaarde. 
De nieuwe bezoekersruimte heeft een
groot raam dat uitzicht biedt op de die-
renbehandel- en operatiekamer. Maar
er komt natuurlijk meer bij kijken. Niet
alleen moet de operatie zelf goed te
volgen zijn, het is natuurlijk ook zaak
dat het publiek goed wordt geïnfor-
meerd over alle mogelijke achtergron-
den.
Natuurlijk is er techniek op maat
nodig om zoiets bijzonders zichtbaar
te maken voor een groot publiek. Een
monitor in de bezoekersruimte geeft
het beeld weer van een camera die
boven de operatietafel hangt. 

Met behulp van een speciale construc-
tie kan de arts de camera eenvoudig
bedienen.
Een geluidinstallatie met microfoons
maakt het zelfs mogelijk met de arts
te communiceren. Verder biedt de uit-
gebreide exporuimte veel interactieve
mogelijkheden om meer te weten te
komen over de gezondheid en
instandhouding van de bewoners van
de dierenwereld.
Moetwil en van Dijk adviseerde, lever-
de en installeerde de speciaal bedien-
bare camera en de microfoons. Ook
de informatievoorziening in de
bezoekersruimte werd door Moetwil
en van Dijk verzorgd. Een van de films
in het centrum wordt aangestuurd via
een Mpeg speler met drukknop. De
film staat op een onderhoudsvrije
compaktflash kaart. Op een andere
monitor kan het publiek met behulp
van drukknoppen een keuze maken
uit 7 films. Deze films staan op dvd.
Via een speciaal vervaardigde elektro-
nische interface wordt de dvd speler
aangestuurd.

Opdrachtgever: 
Diergaarde Blijdorp / Rotterdam

Dierenziekenhuis in actie!Dierenziekenhuis in actie!    

Perfect beeld zonder gedoePerfect beeld zonder gedoe
Moetwil en van Dijk kan tegen een
aantrekkelijke prijs een bijzonder
nieuw product aanbieden: de Mpeg
speler met compaktflash geheugen-
kaart.
Deze videoplayer is niet duur en
heeft een aantal leuke opties: het
filmprogramma kan continue lopen,
of met drukknop of infrarood
afstandsbediening worden gestart. 

Ook kunnen er met behulp van meer-
dere drukknoppen meerdere films
worden vertoond. Het systeem heeft
geen bewegende delen en is dus
onderhoudsvrij.
Bovendien is het eenvoudig te instal-
leren en makkelijk te bedienen in het
dagelijks gebruik. Meer informatie?
Bel of mail!
Opdrachtgever: misschien u wel?

Moetwil en van Dijk presenteert betaalbare interactieve Mpeg player
met compaktflash geheugenkaart



Er wordt al jarenlang reikhalzend naar
uitgekeken: de nieuwe weg
N470 die momenteel wordt
aangelegd tussen Delft,
Zoetermeer en Rotterdam. De
sterke toename van het aantal
woningen en bedrijventerrei-
nen schreeuwt om nieuw
asfalt dat de grote mobiliteits-
problemen in dit gebied moet
gaan oplossen.
Het Informatiecentrum N470 ’De
Klapwijkse Knoop’ geeft een actueel
beeld van het hoe en waarom van de
vorderingen en plannen. Niets bijzon-
ders? Toch wel: de N470 kent veel
aspecten die het project tot iets speci-
aals maken. Het wordt niet alleen een
snelle en veilige weg die bijdraagt aan
een prettiger woon- en werkklimaat in
het gebied, er wordt bijvoorbeeld ook
‘duurzaam’ gebouwd. 

Er is veel aandacht voor een verant-
woorde inpassing van bruggen, tun-
nels en viaducten in het landschap.
De hulp van Moetwil en van Dijk
betreffende audiovisuele technieken
werd ingeroepen om de vele aspecten
van dit nieuwe verkeersknooppunt
voor een breed publiek te ontwarren. 
In de exporuimte kan elke N470-geïn-
teresseerde bij vier informatiezuilen
met flatscreens en trackerballs infor-
matie opvragen over de plannen. 
Het infocentrum beschikt ook over een
filmzaal met een vaste video/dvd pre-

sentatie met geluid
én de mogelijkheid
computerpresentaties
zoals powerpoint te
presenteren.
Moetwil en van Dijk
adviseerde en ver-
zorgde de levering
en installatie (plaat-
sen, aansluiten en

inregelen apparatuur) van de audiovi-
suele en multimedia technieken in de
exporuimte en filmzaal. Daarvoor inte-
greerden ze onder meer videogroot-
beeldprojectie op opzichtscherm,
video- en datamonitoren en geluid.
De multimediaprogramma’s met 4
flatscreens en 4 metalen trackerballs
zijn ‘hufterproof’.

Opdrachtgever: van Hulzen project-
communicatie / Voorschoten

Geïnteresseerd in de vorige nieuwsbrieven?
Wij sturen ze u graag toe of kijk op onze website.
U kunt zich dan laten informeren over bijvoorbeeld: interactieve maquette Noordbrabants Museum.
Filmzaal reisburo Globe. Informatiecentrum Betuweroute. Balgexpres Schiermonnikoog. Interactieve
maquette, expositieruimte en filmzaal Gemeente Almere. Panorama Thorn. Informatiecentrum IJburg.
Expo-Info Paviljoen Hoek van Holland. Souterrain Gemeente Den Haag. Ontvangstbalie en ridderten-
toonstelling Legermuseum Delft. Infracentrum Centraal Station Rotterdam. Oorlogsschip De Delft.
Uitgaansleven Rotterdam. Streekmuseum Dreischor. Lopiker- en Krimpenerwaard. Oceanium
Diergaarde Blijdorp. Openluchtmuseum Arnhem. Onderzeeboot Marine. Mariniersmuseum.
Informatiecentrum Kop van Zuid. Museumtheater Historisch Museum Rotterdam. Informatiecentrum
Parkstad Amsterdam. Filmzaal museum In ’t Houten Huis De Rijp. Tentoonstelling Douane West
Hoofddorp.

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  

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

Verkeersknooppunt ontward!Verkeersknooppunt ontward!

Sommige schilderijen zijn zo levens-
echt dat je als kijker het gevoel krijgt
onderdeel uit te maken van het
geschilderde. Soms lijkt het allemaal
zó waarheidsgetrouw dat je de bijbe-
horende geluiden als het ware kan
horen. En soms ís dat ook zo: in de
Kunsthal bijvoorbeeld. Het grote,
ovaalvormige schilderij ‘Theesalon van
Grand Teddy’ van Edouard Vuillard
brengt het Parijs van vroeger naar het
Rotterdam van nu. Terwijl je kijkt hoor
je het geroezemoes en de stem van
een zangeres. 

De kenmerken van
het schilderij worden
met geluiden, tek-
sten en lichteffecten
geaccentueerd.
Het audiovisuele programma, met
zeven verschillende aanlichtingen op
het schilderij, staat op een slijtagevrije
compaktflash geheugenkaart. Moetwil
en van Dijk adviseerde, leverde en
installeerde de apparatuur en program-
meerde het geheel.

Opdrachtgever: Kunsthal / Rotterdam

Levende oude theeLevende oude thee

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


