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Dutch Drying Systems BV (DDS) is een 
jonge onderneming met veel kennis en 
ervaring op het gebied van verdamping 
en verwarming. De kernactiviteit is het 
ontwerp, de constructie en de installa-
tie van sproeidrogers en aanverwante 
apparatuur.

Hoewel Dutch Drying Systems BV (DDS) 
pas eind 2016 is opgericht, heeft het bedrijf 
onder leiding van Remco Leenstra en Roel 
Smeenk inmiddels een sterke marktpositie 
opgebouwd. Het bedrijf is gekend als een 
gewaardeerde specialist in het ontwerp, de 
constructie en de installatie van sproeidro-
gers en aanverwante apparatuur.

Maatwerk
DDS is sterk in maatwerk. Het bedrijf ont-
werpt en bouwt installaties die zijn afge-
stemd op specifieke toepassingen. De inzet 
is om geheel te voldoen aan de eisen en ver-
wachtingen van de klant. Soms gaat het om 
opdrachtgevers die weinig of geen ervaring 
hebben met droogprocessen. Zij zijn gebaat 
met een eerlijk en helder advies. Andere 
partijen daarentegen weten precies wat ze 
willen, en ook hen kan DDS adequate op-
lossingen aanbieden.

Trots
DDS is trots op elke installatie waaraan 
haar naam is verbonden. Het gaat dan niet 
alleen om de prestatie van een droger, maar 
ook om de afwerking van de installatie, de 
efficiency van het proces en de kwaliteit van 
het eindproduct. Dit betekent dat DDS niet 
slechts engineeringsopdrachten uitvoert, 
maar graag verantwoordelijkheid neemt 
voor het hele droogproces, inclusief droog-
kamer, luchtverhitter, fluid bed, stoffilter, 
leidingwerk en randapparatuur.

DDS: kwaliteit in 
sproeidrogen

Afb. 1 Het inhijsen van een sproeidroger bij een recent project van DDS
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Ontstaan uit samenvoeging
Dutch Drying Systems BV (DDS) is eind 
2016 ontstaan uit de samenvoeging van 
twee bedrijven met verschillende disci-
plines; enerzijds het berekenen, ontwer-
pen, uitwerken en inbedrijf nemen van 
sproeidrogers en anderzijds het bouwen 
van sproeidrogers met de bijbehorende 
inkoop, planning en projectbegeleiding. 
DDS is sinds december 2018 gevestigd 
in Zwolle en sindsdien gestaag gegroeid. 
Eind 2019 heeft DDS het intellectuele ei-
gendom overgenomen van het failliete Den 
Hollander Engineering BV (DHE) om vervol-
gens DHE weer als zelfstandig bedrijf op 
te zetten. Als strategisch partner van DDS 
levert DHE producten gericht op het in-
dampproces. De samenwerking maakt het 
mogelijk een compleet programma oplos-
singen te presenteren. DDS telt inmiddels 
10 full-time medewerkers en een aantal 
�exibele krachten.

Dutch Drying Systems BV (DDS)
Dokter van Deenweg 162
8025 BM Zwolle

I    www.DutchDryingSystems.eu 
     (under construction)
E   info@DutchDryingSystems.eu
T   Roel Smeenk; +31 (0) 6 55 142 462
In  www.linkedin.com/company/33246309

Projecten
De turn key-projecten die DDS onderhan-
den neemt, zijn tot dusver vooral gereali-
seerd in de zuivelindustrie, in binnen- en 
buitenland. Het betreft dan met name het 
sproeidrogen van melk, maar ook de pro-
ductie van weipoeders. Tot nu toe heeft het 
bedrijf vijf sproeidrogers ontworpen, ge-
bouwd en in gebruik genomen. Deze instal-
laties – variërend van 1.000 tot 4.000 kg/

Afb. 3 Vestigingslocatie Dutch Drying Systems in Zwolle

Afb. 2 Sproeidroger met �lter, 

heater, �uid-bed en ducting
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uur waterverdamping – draaien allemaal 
op volle capaciteit.

Kernwaarden
Een belangrijke kernwaarde van DDS is 
kwaliteit. Een betere kwaliteit is niet altijd 
goedkoper, maar blijkt op termijn meestal 
de juiste keuze. Het bedrijf kiest daarom 
ook voor samenwerking met vaste, be-
trouwbare partners.  ■
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