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Huisje, boompje ... wereldstadHuisje, boompje ... wereldstad

De Westelijke Tuinsteden van
Amsterdam worden vernieuwd. Onder
de naam ‘Parkstad’ werken overheid en
marktpartijen nauw samen bij een van
de grootste stadsvernieuwingsoperaties
in Nederland. 

Het verouderde stadsdeel wordt een
prettige, groene, stedelijke omgeving,
die ruimschoots voldoet aan de eisen
van deze tijd. 
Natuurlijk vraagt zo’n ingreep om dui-
delijke voorlichting. Vijf stadsdelen en
drie consortia van woningcorporaties
bundelen daarom de krachten in een
groot informatiecentrum, waar ieder-
een vandaag al kan proeven van een
veelbelovende toekomst.  
Het nieuwe centrum mag zonder over-
drijving afwisselend worden genoemd.
De informatievoorziening kent vele,
eigentijdse gezichten. Zo is er bijvoor-
beeld een auditorium ingericht waar
interactieve computerpresentaties en
geprojecteerde films te bewonderen
zijn.
In de door vormgeversburo Waacs
Design & Consultancy vormgegeven
exporuimte komt de bezoeker bijna
zintuigen en hersencellen tekort om
alle media naar binnen te
laten streamen. Op vier zuilen
vinden we computerpresenta-
ties met de plannen voor de
betrokken stadsdelen. Niet ver
daar vandaan is er een plek
ingeruimd voor drie dvd-pre-
sentaties die op sfeervolle
wijze achtergrondinformatie
geven over het gebied.

En dan is er nog iets nieuws: een vir-
tuele maquette! Videoprojectoren
stellen de interactieve bezoeker in
staat zelf projecties van het gebied
tevoorschijn te toveren. 
De verschillende elementen zoals
bebouwing, infrastructuur en natuur
kunnen naar believen worden aange-
klikt. Bovendien worden ze op een
tweede scherm verder uitgediept met
behulp van teksten en filmpjes.
De techniek achter de virtuele
maquette is een verhaal op zich:  

in het plafond is een videoprojector
gemonteerd, die door middel van een
groothoekobjectief via een spiegel op
de bodem de virtuele maquette tot
leven wekt. Een bijkomend voordeel
van deze techniek is dat de onvermij-
delijke veranderingen relatief snel te
realiseren zijn zonder de technische
infrastructuur aan te passen.

Moetwil en van Dijk adviseerde en
verzorgde de levering en installatie
van de audiovisuele en multimedia
technieken. Daarvoor integreerden ze
onder meer videogrootbeeldprojecties
op opzichtschermen, video- en data-
monitoren en geluid. 
Opdrachtgever: van Hulzen Project-
communicatie / Voorschoten



Museum In 't Houten Huis in De Rijp
schetst de historie van de streek. Van
de maritieme bloeiperiode in de zes-
tiende- en zeventiende eeuw tot en
met de daarop volgende periode van
schrijnende armoede. 
Het wel en wee van dit rijke arme ver-
leden valt opnieuw te beleven in de
filmzaal. Met behulp van twee druk-
knoppen zijn twee verschillende films 

op een plasmascherm te zien. De pre-
sentaties, inclusief aansturing van het
licht, functioneren automatisch. 
Moetwil en van Dijk bedacht de
custom-made elektronica en leverde
en installeerde de apparatuur. 

Opdrachtgever: Stichting Beheer voormalig
Wees- en Armenhuis De Rijp, De Rijp

Geïnteresseerd in de vorige nieuwsbrieven?

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 (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

Op het Nationaal luchtvaartthema-
park het Aviodome is sinds kort een
permanente tentoonstelling inge-
richt over heden en verleden van de
activiteiten van de Douane op de
luchthaven. Zo is er een vitrine met
illegale souvenirs en namaakartike-
len te bezichtigen.
Voor audiovisuele fijnproevers valt
er genoeg te smullen. Bijvoorbeeld
een flatpanel monitor waarop een
dvd te zien is die de taken van de
douane belicht. Eenvoudig te
bedienen met behulp van een start-
drukknop. 

Iets verder ontwaart de tevreden lief-
hebber een touchscreenpresentatie met
spelletjes en spannende beelden van
gescande koffers met verboden inhoud. 
Moetwil en van Dijk leverde en instal-
leerde de audiovisuele/multimedia
apparatuur.

Opdrachtgever: Douane West, Hoofddorp
Vormgeving: Ontwerp & Tekenburo Schenk

Technisch perfecte armoedeTechnisch perfecte armoede

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.

Digitale smokkelwaar om van te smikkelenDigitale smokkelwaar om van te smikkelen

Het informatiecentrum Kop van Zuid
is een begrip in groot-Rotterdam. Hier
vinden liefhebber en leek alle infor-
matie over het neusje van de
Nederlandse zalm op het gebied van
moderne architectuur en stedenbouw.
Na vele jaren trouwe dienst was het
centrum toe aan renovatie. Een fonke-
lend nieuwe vloer, nieuwe informatie-
panelen en geactualiseerde brochures,
folders en leaflets zijn het resultaat.
Ook de filmzaal en de maquette zijn
gerenoveerd. De filmzaal is vernieuwd
met een DLP videoprojector gekoppeld
aan een DVD speler, waardoor je je
midden in verleden, heden en toe-
komst van het nieuwe stadsdeel
waant. 

De interactieve maquette is eveneens
vernieuwd. Nieuwe ‘state of the art’-
filmpjes op een monitor begeleiden de
keuzes van de (inter)actieve bezoeker,
die zelf de verschillende elementen op
de maquette kan regisseren. 

Moetwil en van Dijk zorgde voor de
aansturing, de techniek en de levering
van de multimedia(computer)appara-
tuur. 

Opdrachtgever: OntwikkelingsBedrijf
Rotterdam / Informatiecentrum Kop van
Zuid, Rotterdam

Zuid er op vooruitZuid er op vooruit

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


