Persbericht
Van onder de Scheveningse Pier tot in de ruimte!
Stand van zaken, trends en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van sleufloze technieken.
No Dig betekent ‘niet graven’. In plaats van de grond openmaken om kabels of leidingen te leggen of te vervangen, kan er
ook sleufloos worden gewerkt. Dat zorgt voor minder overlast voor de omgeving, is goedkoper en schoner.
Op 3 en 4 oktober organiseert de Nederlandse Vereniging voor Sleufloze Technieken (NSTT) Het No Dig Event 2013 in de
Expo, Haarlemmermeer. De NSTT bestaat 25 jaar, daarom is het No Dig Event dit jaar extra feestelijk.
Het evenement is voor opdrachtgevers, gemeenten, leidingbeheerders, ingenieurs- en adviesbureaus, aannemers en
leveranciers die de sleufloze technieken al hebben ontdekt, maar vooral ook voor diegenen die meer willen weten over de
voordelen van No-Dig.
De beurs biedt een interessante afspiegeling van de huidige stand der techniek op gebied van boren van kabels en leidingen
en het sleufloos renoveren van leidingen. Om de ontwikkelingen en toepassingen van deze technieken breder toe te
lichten, zijn er aparte workshops met de thema’s boren en relining (renovatie).
Congres
Op 3 oktober is er separaat ook een congres. Hier worden de sleufloze technieken in een breder maatschappelijk
perspectief geplaatst.
Ruud Cino (Ministerie van Infrastructuur en Milieu) gaat in op de Structuurvisie Ondergrond (STRONG). Hierin worden de
rol van het Rijk, Provincies en Gemeenten over onder andere kabels en leidingen in de grond vastgelegd. Wout Broere (TU,
Delft) beschouwt de techniek vanuit de relatie tot de maatschappij.
Daarnaast zijn er enkele aansprekende praktijkvoorbeelden: ondergrondse bundeling op de Pier van Scheveningen door
Richard van Toorenburg (directeur/eigenaar van J. van Toorenburg B.V.) en sleufloze aanleg van de Nieuwe Warmte Weg
door Co Hamers (directeur Warmtebedrijf Rotterdam). Ane Jutte (directeur BAM Nelis De Ruiter BV/voorzitter NSTT) besluit
met een blik naar de toekomst en de rol van de NSTT.
Als key-note spreker besluit André Kuipers (astronaut) het congres met zijn visie op de RUIMTElijke ordening. Na twee
ruimtemissies deelt hij op bijzondere wijze zijn visie op de planeet Aarde met ons. Stof tot nadenken.
No-Dig Award
Donderdag 3 oktober om 16 uur wordt NSTT No-Dig Award 2013 uitgereikt aan een organisatie die een bijzondere prestatie
heeft geleverd door toepassing van een No-Dig techniek.
Aanmelden
Toegang tot het No Dig Event is gratis. Bezoekers hoeven zich alleen even aan te melden via www.no-digevent.nl/registreren.
Voor het congres geldt een toegangsprijs van € 195 (exclusief BTW). Inschrijven kan op www.no-dig-event.nl/congres
Meer informatie:
www.no-dig-event.nl
info@no-dig-dag.nl
Niet voor publicatie:
Informatie over het No Dig Event kunt u krijgen bij projectleider Nicolette Elenbaas, 06 – 44 39 66 90.

