Vereniging van de Nederlandse Werkgroep Drogen
De Nederlandse Werkgroep Drogen (NWGD) stimuleert de ontwikkeling en toepassing van duurzame
droogtechnologie in Nederland. Sinds 1974 verbindt de NWGD droogexperts in Nederland, waarbij ze
gedeeltelijk ondersteund wordt door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De NWGD
organiseert onder andere de volgende activiteiten:









Thematische excursies. Tijdens een middag of avond sessie geven experts een lezing op locatie in
combinatie met een bezoek aan de fabriek, productielocatie of kennisinstituut. Zo zijn er de
afgelopen twee jaar onder andere excursies geweest naar DSM, Ten Cate, NIZO, TNO, Danone,
ECN, Owens Corning, FrieslandCampina, WUR en Rockwell Automation.
NWGD jaarsymposium, met updates over innovaties en onderzoeksprojecten op het gebied van
droogtechnologie binnen ISPT en Wetsus. Tevens de ideale gelegenheid om het netwerk met
andere droogexperts op te halen.
Verzamelen en publiceren van informatie op het gebied van drogen in relevante vakbladen.
De opzet van een eigen NWGD website, een website van en voor droogexperts, met updates
over onderzoek en ontwikkeling, contacten, subsidie regelingen, internationale ontwikkelingen
en wellicht ‘best practices’ over droogoplossingen.
Een expertgroep op het gebied van ‘sheet drying’ om ‘best practices’ op dit gebied te delen en
nieuw onderzoek op te zetten.

Geef je op als lid of bedrijfslid! Werk op een informele
manier samen met bedrijven als FrieslandCampina, DSM,
Tetrapak, Wageningen Universiteit, Danone, Ebbens,
Huthamaki, NIZO, IP&D en anderen. Je kunt lid worden als
bedrijf (150 euro per jaar) waarvoor maximaal 4 mensen
per bedrijf kunnen deelnemen aan evenementen of kiezen
voor een persoonlijk lidmaatschap (45 euro per jaar).
Lid worden kan door contact op te nemen met
jacqueline@beerensterk.nl. Meer informatie over de
NWGD en haar activiteiten is te verkrijgen bij de voorzitter
via maarten.schutyser@wur.nl.
Contactgegevens:
Vereniging van de NWGD
Postbus 17, 6700 AA te Wageningen

Dutch Working Party on Drying (NWGD)
The Dutch working party on drying (NWGD) stimulates the development and application of
sustainable drying technology in the Netherlands. Since 1974, NWGD connects drying experts in the
Netherlands, supported by the Netherlands Enterprise Agency. NWGD organises amongst others the
following activities:








Thematic excursions. During an afternoon or evening session experts give lectures on location in
combination with a visit to a company, production location or knowledge institute. For example,
in the last two years, we have organised excursions to DSM, Ten Cate, NIZO, TNO, Danone, ECN,
Owens Corning, FrieslandCampina, WUR and Rockwell Automation.
A NWGD yearly symposium with updates on innovation and research projects in the area of
drying within ISPT and Wetsus. This is the ideal occasion to meet with colleague drying experts!
Collect and publish information on drying subjects in relevant professional magazines.
Setting up our own NWGD website, a website from and for drying experts, with updates on
research and development, contacts, subsidy trajectories, international developments, and
possibly also ‘best practices’ and drying solutions.
Moreover, NWGD has set up an expert group on ‘sheet drying’ aimed at sharing best practices in
this area and setting up new research.

Become a member, which can be either private or
company wise! Contact experts in the field and naturally
connect to companies like FrieslandCampina, DSM,
Tetrapak, Wageningen University, Danone, Ebbens,
Huthamaki, NIZO, IP&D and others. You can become a
member as a company (150 euros per year) for a
maximum of 4 persons per company or choose for a
private membership (45 euros per year).
To register as a member you can contact
jacqueline@beerensterk.nl. For more information about
NWGD and its activities you can contact the chair person
maarten.schutyser@wur.nl.
Contact details:
Vereniging van de NWGD
PO BOX 17, 6700 AA in Wageningen

