
Samen sleufloos werken

NSTT No-Dig Event 
13 & 14 oktober 2021 • Hart van Holland, Nijkerk

• Binnen- en buitenbeurs
• Uitgebreid kennisprogramma  
• Live-demonstraties 
• Netwerkmomenten
• Uitreiking NSTT No-Dig Award en  

Publieksprijs



De NSTT verzorgt in 2021 alweer de zevende editie van het 
NSTT No-Dig Event. Twee dagen boordevol presentaties, kennis 
opdoen, beleving en netwerken. Meer dan 1.500 professionals 
zoeken elkaar op om kennis te delen, zichzelf bij te spijkeren 
tijdens de lezingen en om hun netwerk te versterken. Nieuwe 
technieken en andere innovaties worden gepresenteerd op  
de beurs en tijdens de live demonstraties. Essentieel voor 
iedereen die zich bezighoudt met aanleg en onderhoud van 
ondergrondse kabels en leidingen. Mis het niet! 

Energietransitie? 
No-Dig, no doubt! 

Zien we u op 13 en 14 oktober in Nijkerk? 

Twee miljoen kilometer kabels, leidingen en riolering
Nederland telt ruim twee miljoen kilometer aan ondergrondse kabels, 
leidingen en riolering, tezamen de ondergrondse infra. Noodzakelijk voor 
de nutsvoorzieningen, industrie en telecom. Maar hoe leg je die aan en 
hoe onderhoud je die bij een steeds vollere bovengrond? Met sleufloze 
technieken: No-Dig, No doubt! 

Sleufloos werken heeft de toekomst
Sleufloos werken betekent niet meer graven, minder hinder, sneller en 
goedkoper. En sleufloos werken is duurzamer en veroorzaakt minder 
CO2 en fijnstof. Daarom hebben sleufloze technieken de toekomst. Het 
sleufloos aanleggen en renoveren van kabels en leidingen wordt al meer 
dan 30 jaar in Nederland toegepast en blijft zich sindsdien voortdurend 
ontwikkelen. Sleufloze technieken spelen daarom een grote rol in onder 
meer het succesvol uitvoeren van de energietransitie. 

Kennis en beleving
Laat u door nationale en internationale bedrijven informeren over het 
nieuwste op het gebied van sleufloze technieken. Op de uitgebreide beurs-
vloer lichten zij de jongste ontwikkelingen toe. Binnen twee dagen bent 
u weer helemaal up to date. Tijdens de live demonstraties ziet u hoe de 
innovaties direct in de praktijk werken. Of zelf een HDD-boring maken? 
Ook dat is mogelijk op het boorterrein.

Het NSTT No-Dig Event biedt traditioneel een hooggewaardeerd kennis-
programma. In meer dan 20 lezingen wordt de actualiteit en de toekomst 
van sleufloze technieken behandeld. Van renovatie tot aanleg, van contract-
vorm tot pure techniek. Voor elk wat wils. 



Voor wie?
Voor iedereen die zich met ondergrondse infra bezighoudt:
• beheerders van de ondergrond en openbare ruimte
• beheerders van water-, energie- en telecomnetten
• rioolbeheerders
• vergunningverleners, juristen en toezichthouders
• ingenieurs- en adviesbureaus
• aannemers en leveranciers

Gratis toegang
Het NSTT No-Dig Event is voor alle bezoekers gratis toegankelijk, inclusief  
parkeren, koffie, thee en lunch! Dat geldt uiteraard ook voor de netwerk-
borrel aan het einde van beide beursdagen. De tijd om weer oude bekenden 
te treffen en nieuwe contacten op te doen.

Gratis
toegang!

www.no-dig-event.nl

No-Dig Award 2021 en Publieksprijs 
Tijdens het event worden de NSTT No-Dig Award en NSTT Publieksprijs 
2021 uitgereikt. De Award wordt jaarlijks door een deskundige jury 
toegekend aan een project of organisatie die op bijzondere wijze heeft 
bijgedragen aan de ontwikkeling en/of uitvoering van sleufloze technieken. 
De winnaar van de Publieksprijs wordt door de bezoekers van het event 
gekozen. U bepaalt, uw stemt telt! Meer over de NSTT No-Dig Award en 
de NSTT Publieksprijs leest u op www.nstt.nl.
 
Beurs - gratis toegang, wel registreren 
De toegang tot het event is gratis. Het is wel noodzakelijk om u vooraf 
te registreren via www.no-dig-event.nl. Mocht het wegens (COVID-19) 
omstandigheden niet mogelijk zijn de beurs te organiseren, laten we 
u dat tijdig weten. Meld u als bezoeker aan voor de beurs via 
www.no-dig-event.nl.

Meld u aan voor de beurs via www.no-dig-event.nl 

Nieuwsbrief
U blijft op de hoogte via de website en de speciale No-Dig Event nieuws-
brief. Ontvangt u deze nog niet, schrijf u dan in via www.no-dig-event.nl.

Vragen?    info@no-dig-event.nl
Meer informatie?  www.no-dig-event.nl

De NSTT stimuleert al meer dan drie decennia sleufloze technieken en de toe-
passing ervan in de Nederlandse en Belgische maatschappij. www.nstt.nl
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Nu al zeker op het event aanwezig:

Het No-Dig Event wordt georganiseerd door:

Ook inschrijven?  www.no-dig-event.nl

Leidingrenovatie bv

Veldhuizen BV


