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NSTT No-Dig Event

Ongehinderd door de
ondergrondse infrastructuur
Sleufloze technieken worden steeds vaker toegepast voor werkzaamheden onder
de grond. Op het NSTT No-Dig Event wordt hier kennis over uitgewisseld. Dat is
hard nodig, want de vervangingsopgave voor kabels en leidingen ligt de komende
jaren twee à drie keer zo hoog als nu. Bovendien wachten er nieuwe opgaven.

W

e beseffen wellicht niet dagelijks maar in
Nederland ligt voor meer dan 500.000
kilometer aan kabels en leidingen, en nog
eens zo'n lengte aan huisaansluitingen. Een groot deel
hiervan tussen 1960 en 1990 aangelegd en moet in de
komende decennia worden vernieuwd. Hierdoor ligt
de vervangingsopgave twee à drie keer zo hoog als nu.
Daarnaast krijgen we te maken met een energietransitie: minder gasgebruik, maar warmteleidingen en een
zwaarder elektriciteitsnet als compensatie.
Kortom: het aantal ondergrondse activiteiten zal sterk
toenemen. Maar werken in de ondergrond valt niet meer
los te denken van de inrichting en het gebruik van de
bovengrond. Graafwerkzaamheden voor aanleg en vervanging van de ondergrondse infrastructuur geven hoe
dan ook hinder, overlast en economische schade, nog los
van de milieuaspecten. Alternatieve oplossingen moeten
beter worden onderzocht en ingezet, alsmede een betere
coördinatie van de activiteiten door één regisseur: mijns
inziens een taak voor de gemeente. Een ander niet onbelangrijk aspect is de teruglopende vakkennis binnen dit
marktsegment en daarmee de beschikbare menskracht.

Toename van sleufloze technieken
De Nederlandse vereniging voor Sleufloze Technieken en

Toepassingen (NSTT) bestaat in 2018 dertig jaar en al
die tijd promoten we de kennis, ontwikkelingen en
toepassingen van sleufloze technieken. Met de wetenschap dat we als vereniging nog steeds groeien en er
een toename van sleufloze technieken is waar te nemen, zijn onze verwachtingen voor het komende
NSTT No-Dig Event zeer positief.
We willen een podium bieden om kennis te delen en
samen met alle deelnemers de sleufloze technieken
nadrukkelijk te profileren als economisch sterke alternatieven. Voor minder hinder en overlast voor de burger, minder CO2-uitstoot en aanzienlijk minder stof en
geluid. Met de uitreiking van NSTT No-Dig Award voor
zowel de vakjury als de publieksjury en inspirerende
boorwedstrijd is er volop mogelijkheid om met alle
vertegenwoordigers binnen de keten van gedachten te
wisselen. Daarom zijn we zeer verheugd met de vertegenwoordiging van een aantal opdrachtgevers op ons
Opdrachtgeversplein. Alleen met elkaar zijn we in staat
om een oplossing te bieden aan de enorme taak om ons
hoge voorzieningenniveau in stand te houden.
Het NSTT No-Dig Event vindt op 11 en 12 oktober plaats in
Hart van Holland, Nijkerk. De toegang is gratis. U dient zich
wel van te voren in te schrijven op www.no-dig-event.nl.
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