
Alsof je midden in een bruisend gedeelte
van een wereldstad staat. 
Dàt ervaren bezoekers van het informatie-
centrum Kop van Zuid als ze in de presen-
tatieruimte het multimediaprogramma ‘24
uur Kop van Zuid’ krijgen aangeboden. 
De kijker weet zich omgeven door beelden
en geluiden van het moderne, op de zui-
delijke Maasoever gelegen Rotterdamse
stadsdeel. 
Achter de schermen van deze illusie huist
een techniek die voor het eerst in
Nederland is toegepast.
In één volledig geautomatiseerd systeem
verzorgen drie gesynchroniseerde DVD-
spelers tegelijkertijd drie beeld- en zes
geluidssignalen. Dit systeem stuurt tevens
twee 6x7 diaprojectoren, acht kleinbeeld-
projectoren, twee monitoren en een
videogrootbeeldprojector aan. 

Voor de bezoeker is alles gelukkig erg een-
voudig. Met één druk op de knop kan het
programma in de gewenste talenversie
gestart worden. 

Moetwil en van Dijk ontwierp de techni-
sche infrastructuur, leverde de apparatuur
en installeerde het volledig automatische
systeem. Misteli Productions produceerde
het programma. 
Het infocentrum Kop van Zuid bevindt
zich op de Stieltjesstraat 21 in Rotterdam
en is geopend op werkdagen van 10.00
uur tot 17.00 uur, en op zaterdagen van
12.00 uur tot 17.00 uur.

Opdrachtgever: 
OntwikkelingsBedrijf Rotterdam /
Informatiecentrum Kop van Zuid

Nieuw kantoor
en nieuw logo
Moetwil en van Dijk

Een cliché als ’een nieuwe eeuw, een
nieuwe behuizing’ ligt natuurlijk voor
de hand. Het nieuwe millennium
heeft namelijk de nodige veranderin-
gen gebracht voor Moetwil en van
Dijk. Niet alleen werd een nieuw
pand in Barendrecht betrokken, ook
is er een nieuw logo ontworpen (zie
hieronder).
Belangrijker dan al die veranderingen
is datgene dat is gebleven: een flexi-
bel bedrijf dat is gespecialiseerd in
het produceren van audiovisuele en
multimedia presentaties en het advi-
seren en leveren van de technische
apparatuur. Mensen die daar naar op
zoek zijn moeten vanaf nu naar:

Moetwil en van Dijk
Gooimeer 1 
2993 RJ Barendrecht

telefoon 0180-629211
telefax 0180-628580
mobiel 06-53750824 

06-24209897

email mail@moetwilenvandijk.nl 
website in de maak
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geeft informatie over door Moetwil en van Dijk gerealiseerde projecten 
Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van audiovisuele en multimedia presentatietechnieken staan centraal

Unieke multimedia ervaring
in infocentrum Kop van Zuid
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Het Duinwaterbedrijf Zuid-Holland levert
drinkwater aan 1,2 miljoen mensen. 
In het bezoekerscentrum geeft een
maquette een beeld van het belangrijke
duingebied Meijendel, waar water wordt
gewonnen. 
Door middel van een touchscreen kan de
bezoeker sinds kort de dertien belangrijk-
ste locaties in het gebied leren kennen. 
Een druk op het scherm levert een vergro-
te weergave van het gekozen gebied op,
terwijl tegelijkertijd door middel van een
ledje de betreffende plek op de maquette
wordt verlicht. 

Recent heeft het Mariniersmuseum in
Rotterdam een aantal nieuwe multimedia
toepassingen laten installeren, die op een
moderne manier historische gebeurtenis-
sen presenteren. 
Bij de tentoonstelling ‘Mariniers in 
Indonesië’ zorgt een custom-made elec-
tronische schakeling ervoor dat de bezoe-
ker zelf kan kiezen uit vijf verschillende
filmpjes. 

Een eenvoudige, maar doeltreffende
methode om op een interactieve manier
iets over de omgeving te leren.
Moetwil en van Dijk tekenden onder meer 
voor de productie van de presentatie,
de levering van de computerhardware en
de custom-made aansturing van het
geheel.
Het bezoekerscentrum van Duinwater-
bedrijf Zuid Holland bevindt zich op de
Meijendelseweg 40 in Wassenaar. 

Opdrachtgever: 
NV Duinwaterbedrijf Zuid-Holland,
Voorburg

De filmpjes zijn voor dit doel gescand van
16 mm naar DVD. 
Voor het ooggetuigenverslag van de tocht
naar Chatham hoeft de bezoeker zelfs
helemaal niets te doen.
Een infraroodsensor start het programma
automatisch, en brandende ledjes op een
paneel illustreren de verschillende passa-
ges uit het verhaal.

Moetwil en van Dijk gaf technisch advies,
produceerde de presentaties en leverde en
installeerde de benodigde apparatuur en
electronica.
Het Mariniersmuseum bevindt zich op de
Wijnhaven 7-9 in Rotterdam en is geo-
pend op dinsdag tot en met zaterdag van
10.00 uur tot 17.00 uur, zondag: 11.00 -
17.00 uur

Opdrachtgever: 
Mariniersmuseum, Rotterdam. 

een totaalpakket op het gebied 
van audiovisuele en multimedia 
presentatietechnieken

Interactieve maquette
van de duinen

Modern verleden
in het Mariniersmuseum

Andere 
Moetwil en van Dijk
projecten:
opdrachtgever
Apenheul Apeldoorn
project
productie van een diaprogramma en
levering en installatie van de appara-
tuur

opdrachtgever
Zee vormgeving / Kerncentrale
Borssele
project
overzetten diapresentatie naar DVD
en leveren apparatuur

opdrachtgever(s)
o.a. Kunsthal Rotterdam, Ecomare
Texel, Noordwijk Space Expo, diverse
musea
projecten
voor veel gerenommeerde bezoekers-
centra en tentoonstellingsruimtes
verzorgt Moetwil en van Dijk
onderhoud, reparaties en modificaties
aan audiovisuele apparatuur

opdrachtgever
bezoekerscentrum De Wieden /
Natuurmonumenten
project
technisch advies, levering en installa-
tie van audiovisuele en multimedia-
apparatuur

opdrachtgevers
Metroproject Beneluxlijn /
Schouwburg Rijswijk /
Gemeentewerken Rotterdam
projecten
voor diverse eenmalige publieksmani-
festaties verzorgt Moetwil en van Dijk
de meest geschikte audiovisuele
oplossingen. Moetwil en van Dijk
adviseert, verhuurt en installeert

PRESENTATIES  
• banddia, CD-ROM en DVD(ROM)
• 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 (ontwerp en produktie)
• besturingssystemen
• modificatie, supplies

Eén adres voor full service   •  Geïnteresseerd? Bel ons voor meer informatie of persoonlijke toelichting  •  Telefoon 0180 - 629211
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Professionele audiovisuele en multimedia presentatietechnieken zijn
het specialisme van Moetwil en van Dijk: met behulp van de nieuwste technieken
verzorgen wij uw presentaties en adviseren en leveren wij technische apparatuur.
Bedrijven, (semi)overheidsinstelingen en non-profitorganisaties behoren tot onze
vaste opdrachtgevers.


