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Innoveren in  
het infradomein

Croonwolter&dros Infra ontwikkelt in-
telligente techniek voor toepassing in de 
sectoren infra, utiliteit, industrie, marine 
en offshore. Manager Techniek bij de di-
visie infra Harry Engwirda ziet wetgeving 
graag aangepast om vaart te kunnen 
maken met innovaties en verduurzamen. 
Hij maakt deel uit van de commissie In-
novatie van Techniek Nederland en was 
nauw betrokken bij het formuleren van 
het visiedocument Connect 2025.

Auteur: Tom de Hoog

ls ik kijk naar het strategisch plan 
voor onze divisie Infra en hoe we 
vandaag de dag werken, zie ik 

nog een wereld van verschil”, meldt Harry 
Engwirda. Daarmee maakt hij duidelijk 
dat er voor een van de grootste spelers in 
het infrastructurele domein Nederland 
nog veel te winnen valt. Zo wijst hij op de 
wetgeving die het tempo van de techniek 
niet bijhoudt. “Of er over 6 jaar – de hori-
zon van Connect 2025 – veel is gewijzigd, 
hangt bij Infra veel meer af van de wetge-
ving dan van de ontwikkeling van techno-

logie of de behoeften van de mensen. Voor 
ons als bedrijf zou het goed zijn als wetge-
ving wat sneller zou wijzigen. Neem tun-
nelbouw als voorbeeld. Het duurt 20 jaar 
voordat het hele proces is afgerond en een 
tunnel gebouwd kan worden. In de tijd is 
er dan al zoveel veranderd in soorten en 
hoeveelheid verkeer dat je functionaliteit 
zou kunnen toevoegen. Dat biedt overi-
gens ook weer kansen…” 

Zelf geen installatiewerk meer
Om duidelijk te maken wat 
Croonwolter&dros voor een bedrijf is, 
duikt Engwirda in de historie. “We ko-
men uit de installatiewereld en zijn als 
bedrijf inmiddels 130 jaar oud. Ooit zijn 
we begonnen als fabriek van gloeilam-
pen in Amsterdam. Daarna stapten we 
in de aanleg van elektrische systemen. 
Altijd al zochten we innovaties. In de ja-
ren vijftig van de vorige eeuw verkochten 
we zelfs elektrische auto’s!” Vervolgens 
gaat hij in op het bedrijf anno 2019. “In 
totaal hebben we 3500 medewerkers als 
vaste bezetting. Daarnaast huren we te-
genwoordig veel in. Daar ligt ook de ver-
binding met de kleinere bedrijven in de 
installatiemarkt. Wat wij onder ‘instal-
latiewerk’ verstaan, doen wij hier niet 
zelf meer. Wij hangen geen armaturen 
meer op, dat besteden we compleet uit. 
Aanvragen van Rijkswaterstaat vertalen 
we naar – de specificaties – van een tech-
nische oplossing. Die gespecificeerde 
oplossing zetten we uit in de markt en 
wordt dan gerealiseerd door gespeciali-
seerde bedrijven. Wij doen het contract-
management aan de ‘voorkant’ en we 
moeten ervoor zorgen dat wat we ople-
veren ook werkelijk voldoet aan de eisen. 
Croonwolter&dros is innovatief en dat 
onderstrepen we met ons thema ‘intel-
ligentie door technologie’. Vaak zijn onze 
oplossingen integraal E, I en Wtb-gedre-
ven, dus een combinatie van elektrotech-
niek, automatisering en werktuigbouw-
kunde binnen een integraal ontwerp. 
Naast het ontwerpen sturen wij ook het 
realiseren en het onderhoud aan.”
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Afb. 1:  Ontwerp voor een energieneutrale tunnel.  BRON: Croonwolter&dros
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Markt openbreken
Engwirda was nauw betrokken bij Con-
nect 2025. “Het doel van de Innovatiecom-
missie waaraan ik deelneem is niet zozeer 
het sturen van innovaties, maar wel het 
vaststellen van welke kant het op gaat 
op de lange termijn. En, waarop we ons 
vanuit Techniek Nederland zouden moe-
ten concentreren. De voorstellen van de 
commissie vormen vaak de pijlers van het 
strategisch plan. Kijk je naar innovaties, 
dan heb je aanpassingen en doorontwik-
kelingen van bestaande zaken én innova-
ties die de huidige structuur doorbreken. 
De ‘doorontwikkelingen’ hebben histo-
risch gezien doorgaans een slagingskans 
van 80%. De disruptieve ontwikkelingen 
hebben een veel lagere kans om te slagen. 
Dat is slechts 4%, maar daar zit wel het 
geld. Breek je dus als onderneming een 
nieuwe markt open, dan heb je wel alle 
winsten. Engwirda licht zijn visie toe met 
een voorbeeld. “Elektrische auto’s zijn een 
voorbeeld van doorontwikkeling, zeker 
voor de gebruiker, want het gaat om het-
zelfde soort mobiliteit.” Een disruptieve 
ontwikkeling is bijvoorbeeld Booking.
com. Alle hotels worden aangeboden en 
je kunt rechtstreeks boeken. Met weinig 
investeringen is booking.com zo belang-
rijk geworden dat veel hotels alleen nog 
maar via deze dienst te boeken zijn.

Wetgeving een – begrijpelijke – blokkade
Volgens Engwirda vertraagt de huidige 
wetgeving rondom techniek de mogelijk-
heid om innovaties toe te passen. “Daarbij 
zeg ik gelijk – en dat zal verrassend klin-

ken – dat ik dat juist vind. Er is 
een reden dat die wetgeving 
er is. Alles wat we bedenken 
moet bijvoorbeeld wel veilig 
zijn. En je moet ervoor zorgen dat expe-
rimenten niet fout aflopen. Zo komen er 
steeds meer elektrische auto’s. Wetgeving 
die verbrandingsmotoren op den duur 
verbiedt, stimuleert dat. Wat je ook zult 
zien is dat er steeds meer zelfrijdende au-
to’s komen, waardoor het comfort voor de 
gebruiker hoger wordt. Daar is nog veel 
wetgeving voor nodig om dat letterlijk 
in goede banen te leiden. Er speelt nu bij-
voorbeeld een vraag wie verantwoordelijk 

zal zijn bij een ongeluk. De fabrikant, of de 
gebruiker? Je ziet ook dat het wettelijk 
gevraagde veiligheidsniveau van auto’s 
wijzigt. De kleine, goedkope auto’s zul-
len verdwijnen. Zaken als automatische 
remsystemen, intelligente verlichting en 
allerlei andere voorzieningen worden 

Afb. 2:  Met Hololens toont Croonwolter&dros virtueel alle facetten van tunnel-
bouw.  BRON: Croonwolter&dros

Afb. 3: Harry Engwirda, mana-
ger Techniek bij de divisie infra van 
Croonwolter&dros.  

 BRON: Croonwolter&dros

Afb. 4:  In de stad van morgen zijn drones overal.  BRON: Croonwolter&dros

http://booking.com/
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standaard en zullen de prijs van de auto 
verhogen. Veel verkeersbegeleidings-
systemen die nu nog verplicht op en om 
de weg zijn geplaatst, zullen later weer 
vervallen omdat die intelligentie straks 
in de auto zelf zit. Ook onze business zal 
daardoor veranderen, want matrixborden 
met snelheidsaanduidingen zijn bijvoor-
beeld niet meer nodig.”

De stad is 24 uur in beweging
Engwirda: “De stad wordt nog meer dan 
nu een 24-uurs economie. Files ’s ochtends 
en ’s avonds worden een verkeersstroom 
die de hele dag door gaat. Vrachtvervoer-
ders gaan met grote wagens naar verza-
melpunten transporteren en met kleine 
vrachtwagens de steden in voor verzamel-
leveringen aan de eindklant. Na 2025 zie ik 
andere oplossingen verschijnen zoals le-
veringen met drones. Of via ondergrondse 
netwerken voor de distributie van goede-
ren; dat zie je bijvoorbeeld al in de VS.” De 
infrastructuur van steden in Nederland 
gaat volgens Engwirda ingrijpend veran-
deren. Hij ziet steeds meer ondergrondse 
verbindingen ontstaan. Dat heeft meer-
dere oorzaken. “Grond wordt duur en ie-
dereen wil in de stad wonen. Uitbreiden 
kan niet buiten de stad, want die ruimte 
is schaars. Hoogbouw en ondergronds is 
dus het antwoord en dat vraagt slimme 
oplossingen voor de infrastructuur.”

De stad als renovatieproject
“Vanuit utiliteit  zien we bij 
Croonwolter&dros de stad als een reno-
vatie-opdracht”, vervolgt hij. “Kijk naar 
Rotterdam of Eindhoven. Al die oude in-
dustriewijken worden omgetoverd tot 

hippe buurten voor de creatieve industrie 
of mooie woongebieden. Daarvoor zijn 
innovatieve concepten nodig. Woningen 
moeten ook makkelijk aan te passen zijn 
aan de bewoners. Jonge gezinnen heb-
ben een andere voorzieningen nodig dan 

ouderen. Het oude model van levensloop 
waarbij mensen bijna hun hele leven in 
dezelfde woning wonen, zie ik minder be-
langrijk worden. Woningen moeten in de 
toekomst snel aan te passen zijn aan de 
‘nieuwe’ bewoner(s). Dat kan ook, omdat 
woningen straks eenvoudiger zijn te ver-
anderen. Een badkamer wordt een com-
ponent en compleet geleverd. Wat E, I en 
W betreft hebben deze woningen een ba-

sis elektrovoorziening, data-aansluiting 
en aansluitingen voor aan-en afvoer van 
water. Dat is fabrieksmatig te realiseren 
door componenten (wanden / vloeren) te 
leveren die al deze voorzieningen al bevat-
ten. Netwerken zijn dan in die woningen 

eenvoudig aan te leggen. Daarbij, het 
wordt wonen als een service. Die gewens-
te services huur of koop je als bewoner 
geheel op maat. Dit is geen toekomstmu-
ziek, woningen voor de particuliere markt 
zijn al te configureren via een tablet.”

Circulair zijn is simpel
In de toekomst komt meer nadruk op cir-
culair gebruik van materialen te liggen. 
“Circulair zijn is simpel”, zegt Engwirda. 
“Als je dat als bedrijf wilt, moet je het ge-
woon gaan doen. Het begint met het stu-
ren op minder afval. Wij renoveerden bij-
voorbeeld niet zo lang geleden systemen 
in een tunnel. De systemen zelf waren 
nog technisch goed en hebben we weer 
toegepast in een andere tunnel. Soms 
kun je alleen onderdelen van systemen 
hergebruiken, zoals de rvs-systeemkasten. 
Bij andere tunnels waar we nu aan wer-
ken, kijken we naar de mogelijkheid om 
het geheel energieneutraal te maken. De 
A13/A16-tunnel en het traject eromheen 
is straks de eerste energieneutrale tun-
nel in de wereld. Alle elektra in en rond 
de tunnel voeren we uit in gelijkstroom 
(DC). Bovendien nemen we de materialen 
in de tunnel op in Madaster. Zo is precies 

Harry Engwirda 
Na zijn opleiding aan de HTS in Breda startte Harry Engwir-
da (53) zijn eigen bedrijf als PLC programmeur. Vanaf 1990 
werkte hij gedurende 3 jaar aan PLC en Soft-PLC sturingen 
voor de productielijnen van Continental Bakeries, om ver-
volgens over te stappen naar Microplan en daar projectlei-
der voor gecertificeerde weegsystemen te worden. 

In 1996 kwam hij in dienst bij Croon, eerst als hoofd au-
tomatisering Roosendaal. In 2006 werd hij benoemd tot 
manager consultancy. Sinds 2013 is Engwirda Manager 
Techniek Infra. Naast zijn werk bij Croonwolter&dros is hij 
sinds 2009 lid van de Innovatiecommissie Techniek Neder-
land. Tevens is hij actief bij de non-profit organisaties Cen-
trum Ondergronds Bouwen voor onderzoek naar innovatie 
bij tunnelbouw en bij de International Council on Systems 
Engineering (Incose).

Afb. 5:  Bij de Rijnlandroute past Croonwolter&dros modulair bouwen toe.  
 FOTO: Vincent Basler
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bekend wat en hoeveel er is verwerkt met 
welk doel, zodat de materialen voor her-
gebruik kunnen worden ingezet. Onze 
deelname aan Madaster opent dus de 
weg naar nog meer circulair gebruik in de 
toekomst.”

Meten is weten
In de projecten van Croonwolter&dros 
Infra zit steeds meer meetapparatuur. 
Door de gegevens uit te lezen wordt voor-
spellend onderhoud mogelijk. Engwirda: 
“Waar we vroeger uitsluitend reageerden 
op meldingen van klanten en vervolgens 
de storing gingen verhelpen, doen we dat 
nu anders. We werken nu van het ‘ouder-
wetse’ uurtje-factuurtje voor een repara-
tie tot volledig op prestatiecontract. Het 
is net op welk niveau de klant wil dat we 
de services leveren. Onze grote projecten 
bij Infra werken allemaal met contracten 
waarin design, build – soms ook finance – 
en maintenance zijn opgenomen. Bij een 
dergelijk DBFM-contract zoeken we dus 
zelf de financier voor de bouw. We zullen 
pas na ingebruikname prestatievergoe-
dingen ontvangen voor het gebruik van 
het object. Functioneert een tunnel die 
we op die wijze hebben gerealiseerd niet 
goed en dreigt een gevaarlijke situatie, 
dan worden we gekort op die vergoeding. 
Dat willen we uiteraard voorkomen en 
daarom besteden we veel aandacht aan 
de materialen waarmee we werken en de 
partijen met wie we samenwerken. En in-

stalleren we extra meetapparatuur zodat 
we uitval voor kunnen zijn.”

Niet altijd de duurste 
componenten
Betekent een prestatiecontract dat altijd 
de beste – en dus duurste – componenten 
worden gekozen? “Het kan ook zijn dat we 
goedkopere producten toepassen, maar 
dan twee keer zoveel”, verklaart Engwir-
da. “Je maakt dan een afweging om tegen 
aanvaardbare kosten veilige en robuuste 
oplossingen te realiseren. Zo kun je bij-
voorbeeld meer goedkopere armaturen 
monteren, waardoor je het risico van 
onvoldoende verlichting door uitval toch 
af kunt dekken. Met andere woorden: je 
zorgt ervoor dat je niet onder het noodza-
kelijke (en vastgelegde) veiligheidsniveau 
komt. Op deze wijze kun je ook circula-
riteit betrekken bij materiaalkeuze. Dit 
door bijvoorbeeld tl-armaturen door een 
sociale werkplaats te laten opwaarderen 
voor gebruik van led. De afwegingen bij 
inkoop zijn dus echt anders dan vroeger. 
Toen was het: wat past fysiek, wie kan het 
snelst leveren en waar krijg ik de meeste 
korting?! Dat is voorbij met DB(F)M, daar 
is de kans op storingen, en de tijd die je 
aan onderhoud moet besteden de door-
slaggevende factor.”

Minder werk?
“We willen een aantrekkelijk bedrijf zijn 
om bij te werken. Zo nemen we onze me-

dewerkers mee naar de toekomst door 
ze bij te scholen. Het is overigens niet zo 
dat er minder mensen nodig zouden zijn. 
Wat je ziet is dat er eerder werkzaamhe-
den bijkomen dan dat er verdwijnen. Er 
zijn – vergeleken met 30 jaar geleden – 
echt maar heel weinig werkzaamheden 
die verdwijnen”, aldus Engwirda. Hij wijst 
vervolgens op het strippen van kabels wat 
grotendeels door kliksystemen is vervan-
gen en dat er nu ook datakabels zijn naast 
die voor de voeding. Daarbij wijst hij op 
het belang van vakkennis en de schaarste 
die ook zijn onderneming raakt. “Er is een 
tekort aan vakmensen en we houden de 
mensen graag zo lang mogelijk vast. Zelfs 
gepensioneerden geven we een nul-uren 
contract, want we hebben ze gewoon no-
dig. Daarbij zoeken we nu bewust naar 
mensen met een civiele opleiding of ach-
tergrond en minder naar mensen met 
kennis en ervaring in ‘E’. De reden is onze 
integrale aanpak bij projecten. Neem de 
renovatiemarkt voor tunnels. Bij nieuw-
bouw zit 15% van de kosten van een tunnel 
in de E, I en W en dat is dus ons aandeel. Bij 
de komende renovatieprojecten voor tun-
nels wordt dat meer dan 50%. Wij worden 
dan penvoerder als we dat willen en daar 
willen we goed op voorbereid zijn.”
 Y

Vooruit met visie
Dit jaar besteedt ElektroPraktijk vol-
op aandacht aan de toekomst van de 
installatiebranche. We laten mensen 
uit de sector aan het woord met een 
visie op de ontwikkelingen. Dit is de 
derde aflevering in de serie waarbij 
de thema’s van Connect 2025 de lei-
draad vormen.

Afb. 6:  Integraal installatiebeheer staat centraal in het nieuwe kantoor van het 
Europees Octrooi Bureau.  BRON: Croonwolter&dros


