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Onze voorouders moesten eens 
weten. Het vaak harde verleden 
kun je anno nu comfortabeler dan 
ooit herbeleven. Neem nu het 
Boerderij- en Rijtuigmuseum Vree-
burg in Schagen. Je kunt er een 
uiterst boeiend en informatief ritje 
naar vroeger maken. Een optimale 
rijtuigtijdreis! 

In het Rijtuigmuseum kun je niet al-
leen originele oude rijtuigen bewon-
deren, sinds kort worden ze ook nog 
eens met beeld en geluid tot leven 
gewekt. Op een 32-inch videomo-
nitor krijg je tekst en uitleg, terwijl 
ondertussen in een vitrinekast 10 
rijtuigminiaturen synchroon met het 
verhaal worden uitgelicht.
Tussen de authentieke rijtuigen zelf 
pronken zes videopresentatiezuilen 
met 19-inch videomonitoren. Ze ge-
ven de bezoekers een ruime keuze 
uit audiovisuele presentaties. 
Door de hele ruimte zijn sfeervolle 
effectgeluiden te horen met behulp 
van inbouw plafondluidsprekers, 
100V audioversterking en een solid-
state audiospeler. Bovendien zoeven 
in de tentoonstellingsruimte op een

Rijtuigenreis

groot projectiescherm door een zelf-
startende videopresentatie, beel-
den van speelwagens, koetsen en 
tilbury’s voorbij.
Moetwil en van Dijk verzorgde alle 
techniek-op-maat: advisering, leve-
ring, installatie en inregeling van alle 
audiovisuele apparatuur, custom 
made elektronica en de showcontrol. 
Turnkey, dus klaar voor gebruik.
Opdrachtgever: Boerderij- en 
Rijtuigmuseum Vreeburg, Schagen

meer informatie: www.moetwilenvandijk.nl

De basis voor de schilderkunst van 
Vincent van Gogh werd gelegd in 
Tilburg, waar hij tekenles kreeg 
van meester Constant Huijsmans. 

In het Stadsmuseum Tilburg is nu 
een plekje ingeruimd voor ‘Vincents 
Tekenlokaal’. De ruimte waar Vincent 
zijn eerste artistieke stappen zette is 
helemaal nagebouwd. Je kunt er ken-
nismaken met het tekenonderwijs uit 
de 19e eeuw. 
Er staan o.a. drie 19e eeuwse tekenta-
fels waar je met behulp van drie touch-
screens informatie krijgt over de te-
kenlessen van meester Huijsmans aan 
leerling van Gogh. Elders kunnen be-
zoekers d.m.v. keuzeknoppen kiezen 
uit 8 filmpjes over Tilburg anno 1866. 
Er is ook een film, met Vincent’s te-
kenstudies en het uiteindelijke resul-
taat, die continu vertoond wordt. 

De gebruikte techniek is overigens 
allesbehalve 19e eeuws: de touch-

s

Van Gogh bij de les

met mpegspeler en showcontrol. 
Alles geleverd en geinstalleerd door 
Moetwil en van Dijk.
Opdrachtgever: 
Perspekt Studio’s, Haarlem

screenmonitoren met de ingebouwde
computers, plasmascherm met mpeg-
speler, de videomonitor met aanstuur-
bare mpeg videospeler, 8 drukknop-
pen, 2 luisterhoorns, videoprojectie 

meer informatie: www.moetwilenvandijk.nl



Ameland is sinds juni dit jaar ver-
rijkt met de modernste interactieve 
technieken.

Het nieuwe Maritiem Centrum 
Abraham Fock in Hollum schetst de 
geschiedenis van het Amelander 
reddingswezen. Dat gebeurt on-
der andere met touchscreen beeld-
schermen die zijn ingebouwd in na-
vigatieboeien. Via de schermen leer 
je over navigeren. Op de muur laten 
ondertussen twee videoprojectoren, 
die geschikt zijn voor continu ge-
bruik, de actuele waterstanden zien. 
De filmzaal biedt vanzelfsprekend 
een boeiende film aan. 

Ook de Amelander vuurtoren gaat 
tegenwoordig digitaal. Het in 1880 
uit gietijzer opgetrokken gevaarte 
toont nu een publiekpresentatie 
over het functioneren van de Ame-
lander vuurtoren.
Het Natuurcentrum Ameland in Nes 
stelt eilanders en bezoekers in staat 
de natuur van het Waddeneiland 
te ervaren. Je bent getuige van het 
ontstaan van het waddengebied en 
je voelt je betrokken bij de inspan-
ningen die nodig zijn om het eiland 
te behouden. Daarvoor is veel mo-
derne interactieve techniek ingezet. 

Moetwil en van Dijk leverde onder 
meer TFT schermen, mpegspelers, 
43 computers en evenzoveel touch-
screenmonitoren, inclusief een 19-
inch server met een 19-inch switch. 
De computers zijn door Moetwil en 
van Dijk geassembleerd. Ze hebben 
geen ventilatoren (bedrijfszekerder) 
en kunnen eenvoudig in een meubel 
vastgeschroefd worden. Ze gaan via 
het netwerk automatisch aan en uit 
want bedieningsgemak is óók heel 
belangrijk. 

Opdrachtgever : 
Stichting Amelander Musea, Nes

Ameland aangekleed

De Groningse wijk Beijum is een 
typische jaren ’70 bloemkoolwijk. 
Met ruim opgezette, verkeerswe-
rende, groene kindvriendelijke 
hofjes.

Het bezoekerscentrum voor Natuur 
en Duurzaamheids Educatie (NDE) 
heeft er een huiskamer gecreëerd 
waar je van alles te weten kunt ko-
men over de flora en fauna.
In de tentoonstelling vind je acht au-
diovisuele programma’s die je kunt 
bekijken in een speciaal ontworpen 
stoel met ingebouwde luidsprekers.

Een videoprojector, mpegspeler en 
drukknoppenpaneel doen de rest. 
In een andere stoel kun je op drie 
videomonitoren een film bekijken 
over het leven in de sloten van Beijum. 
De film is gedigitaliseerd op 3 ge-
synchroniseerde mpegspelers. Elke 
monitor heeft dus zijn eigen beeld 
die samen één geheel vormen. 
Alle apparatuur en techniek werd 
turnkey geleverd en geïnstalleerd 
door Moetwil en van Dijk. 

Opdrachtgever : 
jam producing, Wagenborgen

Bloemkoolwijkbezoek
Moetwil en van Dijk

levert professionele audiovisuele 
apparatuur en diensten

Maatwerk is ons specialisme

Of het nu gaat om de levering van een beamer, 
het verzorgen van een kleine presentatie of 

een groot interactief project met combinaties 
van beeld, geluid, licht, projecties en speciale 

besturingen…..
... bij Moetwil en van Dijk bent u altijd in beeld.

Apparatuur
•	 beamers	en	toebehoren	waaronder	lamp-
 modulen en bevestigingssystemen
•	 plasmaschermen,	videomonitoren,	data-	 	
 monitoren, touchscreens, LCD displays en 
 projectieschermen
•	 solid	state	video	en	solid	state	audio	
•	 audio-	en	luidsprekersystemen,	(draadloze)		
 microfoonsystemen
•	 licht	en	lichtstuursystemen
•	 interactieve	zuilen,	computers,	besturings-
 systemen en custom made elektronica
•	 modificaties,	interfaces	en	supplies

Diensten
•	 advies	apparatuurkeuze	en	ontwerp
 complete systemen
•	 installatie	apparatuur
• preventief onderhoud en reparatie
•	 programmering	showcontrol
•	 diverse	facilitaire	diensten
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