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Waterverbruik,
wat doet u?
Douchen
(8 minuten)
Gemiddeld 70 liter

Tip: douche 1 à 2
minuten korter

WC
doorspoelen
Gemiddeld 8 liter

Tip: gebruik de
bespaarknop

Door de coronacrisis blijven mensen meer
thuis dan normaal. Heeft dat impact op ons
waterverbruik? Jaap Mos, procesmanager
Bron tot Kraan: ‘Het verbruik is de afgelopen
vier maanden iets hoger dan de prognose
voor dit jaar. In het begin van de coronacrisis was dat verschil wel een stuk groter,
misschien ook door het warme weer. Naast
een verschil in het totale verbruik zien we
dat de ochtendpiek en de avondpiek later
vallen dan normaal. De pieken zijn ook wat
afgevlakt. Vermoedelijk omdat ze niet meer
samenhangen met het moment van vertrek
of thuiskomst.’

Vaatwasser
(1 wasbeurt)
Gemiddeld 10 liter

Tip: pas aanzetten
als hij vol is

Maar of u nu vanwege corona meer thuis
bent of niet, het is altijd belangrijk om bij
uw waterverbruik stil te staan. Eén boodschap geldt namelijk het hele jaar door, voor
iedereen: ga bewust om met kraanwater en
verspil het niet! Wist u dat we in Nederland
per persoon gemiddeld zo’n 120 liter water
per dag verbruiken? Door bewust met water
om te gaan kunt u uw verbruik beperken. Dat
merkt u ook in uw waterrekening. Voor u zit
de mogelijkheid tot besparing meestal in de
badkamer of de tuin.

Doorspoeladvies voor verlaten gebouwen
Door de maatregelen tegen corona heeft
het water bij veel scholen, bedrijven, sportclubs et cetera lang stilgestaan. Sinds kort
mag er weer meer: scholen zijn gedeeltelijk
open, er mag weer gesport worden en ook
contactberoepen gaan weer aan het werk.
Om legionella te voorkomen adviseren wij
bij terugkeer alle leidingen door te spoelen.
Kraanwater dat langere tijd stilstaat, is bij
stijgende omgevingstemperaturen namelijk
gevoelig voor legionella. Verneveling van
dat water kan bij inademing gevaarlijk zijn
voor de gezondheid en veteranenziekte veroorzaken.

HOE SPOEL IK LEIDINGEN GOED DOOR?
U opent alle koud- en warmwaterkranen
en laat het water een minuut lang rustig
stromen. Voorkom dat het water vernevelt.
Als u een grotere waterinstallatie hebt,
zijn uw leidingen langer. Dan adviseren wij
elk tappunt twee minuten door te spoelen.
Brandslanghaspels kunt u overslaan. Na het
doorspoelen is het water weer lekker koel
en klaar voor consumptie.
DUURZAME TIP:
Om het water niet te verspillen kunt u het
opvangen en aan de plantjes geven.

Thuisavontuur
Doe je graag dingen in de natuur? Ga
thuis op avontuur met het hele gezin! Je
vindt de opdrachten van de Duinwachter,
de Monteur, de Onderzoeker en de Uil op
onze website dunea.nl/thuisavontuur.
Bouw een regenmeter, speel de Waterquiz of doe allerlei proefjes als echte
onderzoekers. Kies welke jij het leukst
vindt, of doe ze lekker allemaal! Dit avontuur is tot stand gekomen in samenwerking met het Museon.

Kijk voor tips in en om het huis op
dunea.nl/waterbewust

Werkzaamheden bij u thuis
Om de levering van drinkwater blijvend te kunnen garanderen en onze dienstverlening
aan u op het gewenste niveau te houden, hebben wij onze werkzaamheden bij klanten
thuis weer opgestart. Om uw gezondheid en die van onze medewerkers te beschermen, nemen we daarbij de nodige maatregelen. Wij verzoeken u vriendelijk om daar
ook rekening mee te houden.

Zo werken wij veilig
We houden ten minste 1,5 meter afstand en schudden geen handen.

Vogelparadijs Meijendel
Door het zeer gevarieerde landschap is Meijendel een geliefd gebied voor vogels. Ze
vinden er ruimschoots voedsel en schuilplaatsen. In het broedseizoen, van maart
tot september, broeden er vele tientallen vogelsoorten.

Jan Westgeest

Vrijwilligers van de Vogelwerkgroep Meijendel inventariseren
al sinds 1958 het duingebied tussen Den Haag, Wassenaar
en de Wassenaarse Slag. Voorzitter Jan Westgeest van de
Vogelwerkgroep: ‘De vogels vertellen ons hoe de natuurkwaliteit
is. Klimaatverandering, veranderende begroeiing, dat alles heeft
effect op de vogelstand.’ De laatste jaren ziet hij bijvoorbeeld
nieuwe soorten in het duin die er voorheen niet waren. Ook
soorten die oorspronkelijk in Zuid-Europa voorkomen, maar hun
gebied uitbreiden naar het noorden. ‘Daaraan zie je de invloed
van klimaatopwarming,’ zegt Westgeest.

In het broedseizoen is de natuur op zijn kwetsbaarst. Blijf daarom altijd op de
paden en houd honden aan de lijn! Sommige paden sluiten wij af voor recreanten.
Dit wordt ter plekke aangegeven met borden.

We dragen beschermende middelen en ontsmetten de handen
voor elk bezoek.

Heeft iemand in uw huishouden last van neusverkoudheid, hoesten,
keelpijn of koorts? Dan maken we een nieuwe afspraak.

De werkplek wordt afgezet. Zo zorgen we voor een veilige afstand.

Liever geen bezoek aan huis?
Ontvangt u op dit moment liever geen bezoek van onze medewerkers, of behoort één
van uw huisgenoten tot de risicogroep voor corona? Dan kunt u de afspraak afzeggen.
Meer informatie: dunea.nl/corona
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