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RECONDITIONERING

Drogen, ook onder tijdsdruk
Na zo’n tien jaar dienstverband bij een reconditioneringsbedrijf startte Joost Rozestraten in 2007 als éénpitter zijn eigen 

bedrijf Droogspecialist, waarin hij zich toelegde op droogtechnieken. Zijn motto: service maakt het verschil. En zo groeide 

hij uit tot een klein, in droogtechniek gespecialiseerd bureau dat service hoog in het vaandel heeft. Eind van het jaar 

bereikt het bedrijf een mijlpaal: oplevering van een eigen, splinternieuw pand. Iets wat samenvalt met het 12,5 jarig 

jubileum van de onderneming.

Joost begon zijn onderneming met niets. Totaal niets. Hij 

had slechts enkele droogmachines die hij verhuurde en 

werkte aanvankelijk vanuit een garagebox. Naast de verhuur 

van apparatuur bood hij zijn diensten aan op het gebied van 

drogen, verwarmen, ventileren en vochtmeten, waaron-

der advies over droogtechnieken. De eerste jaren werd alle 

winst in het bedrijf geïnvesteerd. Zo werden er steeds meer 

machines aangeschaft. Van lieverlee werd ook de locatie 

steeds professioneler. De garagebox werd vervangen door 

een schuur. De schuur door een loods. En inmiddels heeft 

hij in Bodegraven de beschikking over een kantoorruimte, 

een werkplaats en meerdere magazijnen. Toch is die ruimte 

nog niet voldoende. Het eigen pand telt dan ook 900 m2 

bedrijfsruimte en 250 m2 kantoorruimte. Die ruimte hebben 

ze wel nodig, want de loodsen staan vol apparatuur, varië-

rend van bouwdrogers, absorptiedrogers, ventilatoren tot 

heaters. 

Nieuwe producten
In de loop der jaren heeft Droogspecialist diverse producten 

ontwikkeld en ontworpen. Denk aan grote droogmachines 

met enorme capaciteit. Waren die voorheen alleen geschikt 

voor gebruik in overdekte situaties, nu zijn ze zodanig ge-

prepareerd dat ze multifunctioneel inzetbaar en gemakke-

lijk bedienbaar zijn. Robuust en degelijk. 

Om de snelheid te verhogen zijn sommige apparaten bo-

vendien al standaard in aanhangwagens of containers ver-

pakt, zodat ze zo in bijvoorbeeld het ruim van een schip ge-

takeld kunnen worden. Dit plug-and-play-principe verhoogt 

de snelheid. Want ook dat is een van de bijzondere eigen-

schappen van het bedrijf. Klanten worden direct te woord 

gestaan, omdat ze bijna altijd Joost zelf aan de lijn krijgen. 

Zo kan hij direct de intake verzorgen. Op basis van die intake 

schat hij de urgentie in en wat een bedrijf nodig heeft qua 

apparatuur. 

Machines in eigen beheer
Alle machines hebben ze inmiddels in eigen beheer. De ei-

gen servicemonteur zorgt voor reparaties en onderhoud. 

“Daardoor staan onze apparaten altijd klaar voor de ver-

huur”, vertelt Joost. “Mensen kunnen er bovendien op re-

kenen dat er voldoende machines op voorraad staan. Naast 

de machines leveren we natuurlijk de complete dienst erbij. 

Zorgen dat er advies op locatie gegeven wordt. Zo krijgt de 

klant de best bij de situatie passende droogtechniek aange-

boden.”

Draadloos meetsysteem
Ook qua technische ontwikkelingen heeft de onderneming 

niet stilgestaan. Een van de laatste technische snufjes is vrij 

uniek in de markt: een meetsysteem waarmee zonder inter-

netverbinding toch temperatuur en luchtvochtigheid op 

afstand afgelezen kan worden. Een mooie oplossing voor 

bijvoorbeeld bouwplaatsen of fabrieken zonder WIFI. “Het 

enige wat we nodig hebben is stroom en ook daar kunnen 

we zelf voor zorgen”, besluit Joost. 

Eind van het jaar wordt de 
nieuwbouw van Droogspecialist 
opgeleverd.

Drogen onder tijdsdruk

Enkele weken geleden, tijdens de vierdaagse van Nijmegen, was de leiding van een 
sprinkler in een leegstaand pand geknapt. Een gigantisch oppervlakte van het pand 
stond blank. De opdrachtgever kende Droogspecialist van een eerdere klus en nam di-
rect contact op. Droogspecialist stond voor een enorme uitdaging, want de melding 
kwam op vrijdag binnen en enkele dagen later, op woensdag, moest het pand opgele-
verd worden. Joost stuurde direct twee auto’s en een aanhangwagen vol met apparatuur 
naar de getroffen locatie. Ter plekke moest de benodigde stroomvoorziening ook nog 
aangelegd worden, omdat er geen stopcontacten aanwezig waren. Ook dit verzorgde 
Droogspecialist. Met 20 droogmachines en 40 ventilatoren wisten ze de klus in vijf da-
gen te klaren. Toch maar mooi een dag voordat het pand opgeleverd moest worden. 


