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Tim Falken (links) en Harry Engwirda

Samen met zijn leidinggevende 

 - manager Harry Engwirda - geeft 

Tim een inkijkje in de technieken 

van de toekomst. 

Hoe komt een gamesfanaat bij een 

groot bedrijf als Croonwolter&dros 

terecht?

Tim: “Na mijn studie Media-

technologie, aan de Hogeschool 

Rotterdam, ontdekte ik dat ik 

met dit vak veel meer kon doen. 

Mijn stage bij Croonwolter&dros 

was gericht op virtual reality en 

ik mocht hier pionieren. Al mijn 

vooroordelen over grote en saaie 

bedrijven zijn verdwenen, haha.”

 

Wat is het verschil tussen VR en AR?

Tim: “Het verschil tussen virtual 

reality en augmented reality is 

dat je bij AR over de werkelijkheid 

heen virtuele informatie projec-

teert. Je loopt om een object 

heen of steekt je hoofd er in. 

Bij VR heb je een dichte bril op 

waarmee je afgesloten bent van 

de buitenwereld.”

Augmented en virtual reality in 

de bouw. Het lijkt een vreemde 

combinatie?

Tim: “Haha, dat zit toch anders in 

elkaar. Ik maak hier digital twins. 

Dat betekent dat je een project 

virtueel bouwt voordat het daad-

werkelijk wordt gebouwd. Een 

exacte virtuele kopie. Je filtert in 

de virtuele versie alle fouten eruit 

en voert aanpassingen door. Neem 

bijvoorbeeld een tunnel. Waardoor 

de ‘echte’ tunnel sneller en zonder 

fouten wordt gebouwd.”

Hij wilde na zijn studie iets met  

games gaan doen. De wereld van grote 

installatiebedrijven riep bij Tim Falken (26)  

een beeld op van grijze en saaie kantoren. 

Het liep anders. Een jaar na zijn afstuderen  

is Tim werkzaam bij Croonwolter&dros.  

Als specialist augmented (AR) en  

virtual reality (VR).

Tim Falken en Harry Engwirda van Croonwolter&dros

Eerst alles bouwen in  de digitale wereld
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CROONWOLTER&DROS ONTWIKKELT INTELLIGENTE TECHNIEKEN, 

MET ALS DOEL DE INFRASTRUCTUUR VEILIGER, DUURZAMER EN 

BETROUWBAARDER TE MAKEN. CROONWOLTER&DROS IS GESPE-

CIALISEERD IN SYSTEEMINTEGRATIE VOOR TUNNELS EN NATTE 

INFRA-OBJECTEN. BEHALVE VOOR DE INFRASTRUCTUUR ONTWIK-

KELT CROONWOLTER&DROS OOK INTELLIGENTE TECHNIEKEN VOOR 

DE BRANCHES UTILITEIT, INDUSTRIE EN MARINE & OFFSHORE. HET 

 BEDRIJF TELT ZO’N 3700 MEDEWERKERS EN HEEFT MEERDERE VES-

TIGINGEN IN NEDERLAND. HET HOOFDKANTOOR STAAT IN ROTTER-

DAM. INNOVATIE IS EEN VAN DE BELANGRIJKSTE PIJLERS VAN CROON-

WOLTER&DROS, DAT DE INNOVATIEGENERATOR WIL ZIJN BINNEN HET 

INFRADOMEIN. HARRY: “DOOR INNOVATIE KUNNEN WIJ DE INFRA-

STRUCTUUR BETER LATEN BENUTTEN. HIERBIJ PAST EEN CULTUUR 

DIE GERICHT IS OP INNOVATIE VAN DE STANDAARDOPLOSSINGEN.” 

INTERVIEW

Harry: “Je creëert op deze wijze 

meer inzicht en acceptatie bij 

betrokken partijen en opdracht-

gevers. Die hebben moeite met 

het interpreteren van 2D- en 3D- 

tekeningen naar de werkelijkheid. 

In de virtuele omgeving ervaren ze 

daarentegen precies hoe de tunnel 

eruit komt te zien.”

Heel wat anders dan een game?

Tim: “En toch gebruik ik in ba-

sis dezelfde simulatie, dezelfde 

engine, dezelfde technieken en 

dezelfde codes. De verandering 

is dat we het nu ergens anders 

toepassen en dat dat ook nog eens 

blijkt te werken.” 

Wat komt in jullie bedrijf precies in 

augmented reality voorbij? 

Tim: “We maken een virtueel 

 ontwerp, waaraan we van  alles 

toevoegen. In deze virtuele 

omgeving rijden auto’s, veran-

deren stoplichten van kleur en 

gaan slagbomen omhoog. Een 

voorbeeld is de RijnlandRoute, 

een nieuwe wegverbinding tussen 

Katwijk en Leiden. We maakten 

hiervoor een wegontwerp. Boven 

die weg moesten verwijzings-

borden komen. Bij een vorig 

project duurde het afstemmen 

en intekenen van de borden drie 

maanden. Telkens werd er iets 

bijgesteld en iedereen zag iets 

anders in de tekeningen.  

Bij de RijnlandRoute konden we 

dit - dankzij het virtuele ont-

werp - in twee dagen aftikken. 

We plaatsten de borden virtueel, 

 iedereen reed er in zijn virtuele 

auto onderdoor en kon beoorde-

len of het bord zo goed stond.”

Heeft de elektrotechnisch  

installateur hier ook wat aan?

Tim: “Je kunt bijvoorbeeld specia-

listen die ergens anders zijn, laten 

meekijken op de werkvloer. De 

monteur zet de Hololens-bril (AR) 

op en de specialist kijkt mee en 

helpt om beslissingen te nemen. 

Daar zetten we nu al beginstap-

Tim Falken en Harry Engwirda van Croonwolter&dros
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je filtert er in de virtuele versie eerst alle fouten uit
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pen in. De specialist presenteert 

op afstand aanvullende informatie 

in de bril, op het zichtveld van de 

monteur, en vertelt wat er moet ge-

beuren. Handig omdat de specialist 

niet helemaal hoeft af te reizen naar 

de werkplek.”

Harry: “Ook slim in een krappe 

arbeidsmarkt, waarin personeel 

moeilijk te vinden is. Zo kun je de 

specialist van afstand overal snel 

inzetten. In onze simulaties gaat het 

al zover dat we precies aangeven 

waar de boorgaten gemaakt moe-

ten worden. Verder plaatsen we 

barcodes, zodat de monteur met 

een Hololens alle informatie over 

die plek in zijn bril te zien krijgt.”

Tim: “Met de Hololens, die iets toe-

voegt aan de werkelijkheid, kun je in 

de toekomst ook het leidingstelsel 

in de muur bekijken. In kleur, zodat 

je weet welke leiding waar ligt en 

of het bijvoorbeeld elektriciteit of 

water is.”

Hoe zien jullie de toekomst?

Tim: “Ik denk dat we alle BIM-mo-

dellen gaan vertalen naar een vir-

tuele omgeving. Als digital twin van 

de werkelijkheid. Dus wat je al hebt, 

breng je in kaart en breid je geleide-

lijk uit met nieuwe functionaliteiten. 

Daar heeft ook de e-installateur wat 

aan. Breng alle kasten maar eens vir-

tueel in beeld, zodat alle informatie 

met één druk op de knop beschik-

baar is. Nu is die informatie er ook, 

maar versnipperd. Er staat iets op 

de ontwerptekening, er wordt door 

de monteur iets over onderhoud 

bijgehouden, een manager heeft 

nog ergens een onderhoudsplan 

liggen... Als je het centraal en virtueel 

in beeld hebt, beschik je à la minute 

over informatie. En gaat er een keer 

iets mis met een type kast, dan weet 

je meteen waar deze kast elders ook 

is geïnstalleerd. Allemaal informatie 

waarmee je nieuw voorspellend 

vermogen krijgt over onderhoud, 

systemen en veiligheid.”

Harry: “We gaan inderdaad naar een 

wereld waarin we eerst alles virtu-

aliseren en simuleren voordat we 

buiten echt aan de slag gaan.”

En iedereen staat er voor open?

Tim: “In ons bedrijf vindt niet ieder-

een het fantastisch. Logisch, alle 

verandering is moeilijk. Weet je nog 

de tijd dat niemand een smartpho-

ne wilde hebben? Tegenwoordig 

sluiten jongeren voor hun device 

alleen maar data-abonnementen 

af. Ze bellen er niet eens meer mee. 

We moeten hierin mee.” 

INTERVIEW

TIM FALKEN MAG ZICHZELF BIJ CROONWOLTER&DROS ONTDEKKEN. TIM: “IK BEN 

BEZIG MET HET PROJECTEREN VAN SCHAALMODELLEN WAAR WE OP LOCATIE 

MET DE HOLOLENS-BRIL BEWEGENDE BEELDEN IN PROJECTEREN, ZODAT DE 

KLANT ZICH EEN GOED BEELD KAN VORMEN. VERDER ONDERZOEKEN WE OF 

WE EEN BUSJE OP DE WEG KUNNEN LATEN RIJDEN MET EEN 3D PRINTER. 

DIE VOOR MONTEURS TER PLEKKE ONDERDELEN PRINT. HET ENIGE 

PROBLEEM DAT WE NOG MOETEN TACKELEN IS HET KEMA-KEUR EN 

AUTEURSRECHT VAN HET ONDERDEEL.”

ONDERDELEN ZELF PRINTEN?

specialist laat je zo op afstand meekijken op de bouw 


