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Terug van vakantie? Spoel
eerst de kranen door!

Doe de tekencheck na verblijf in het duin
Een tekenbeet kan ziek maken. Controleer uzelf en anderen daarom na een bezoek aan
de duinen altijd op tekenbeten. Haal een teek zo snel mogelijk weg.

De schoolvakanties zijn begonnen in Midden-Nederland. Gaat u op vakantie? Spoel dan
bij thuiskomst alle kranen een minuutje door. Een geheugensteuntje achterlaten voor
vertrek is handig.
Kraanwater is beperkt houdbaar en kan
het beste vers worden gedronken. Tijdens
vakanties staat het water een tijdje stil. Dit
kan de kwaliteit negatief beïnvloeden. De
smaak en geur van het water kan anders zijn
dan u gewend bent en er kunnen bacteriën
ontstaan. Het is daarom verstandig om bij
thuiskomst eerst alle kranen open te zetten
en de leidingen door te spoelen. Laat het
water één minuut lang rustig stromen. Doe
dit altijd als u langer dan een week van huis
bent geweest, dan geniet u bij thuiskomst
weer van lekker vers kraanwater.
DUNEA - Kraan doorspoelen illustratie v04.pdf

1

04-07-16

Om uzelf te helpen herinneren om de kranen bij thuiskomst door te spoelen, kunt u
een geheugensteuntje achterlaten. Hang
bijvoorbeeld een kaartje aan de kraan of
doe er een strik omheen. Zo weet u zeker
dat u bij thuiskomst na uw vakantie weer
dat lekkere frisse kraanwater van topkwaliteit drinkt. Doe dit overigens niet op een
zichtbare plek, om inbrekers niet op ideeën
te brengen. U kunt natuurlijk ook een herinnering in uw telefoon zetten voor de dag
dat u thuiskomt.
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Teken komen voor in bos, park, hei, duinen of in de tuin. Ze zitten vaak in de buurt van
bomen of struiken in hoog gras of tussen dode bladeren. Teken kunnen zich vastbijten in
de huid van mensen en zo de ziekte van Lyme overbrengen.
CHECK EN HAAL TEKEN WEG
Teken hebben voorkeur voor liezen,knieholtes, oksels, bilspleet, randen van ondergoed,
achter de oren en rond de haargrens in de nek. Heeft zich in uw huid een teek vastgebeten? Haal deze dan snel weg met een tekenpincet of tekentang. Maak het wondje daarna
schoon met alcohol. Lukt het niet om de teek te verwijderen? Neem dan contact op met
de huisarts.

Tips om water te
besparen in de tuin

In de Scheveningse duinen staan
verschillende bunkers uit de Tweede
Wereldoorlog. Aan de buitenkant is
het niet te zien, maar ze hebben een
belangrijke functie. De bunkers vormen namelijk de verblijfplaats voor
beschermde vleermuizen. Maar liefst
vijf verschillende soorten vleermuizen
hebben er hun intrek in genomen,
waaronder de grootste kolonie meervleermuizen van heel West-Europa.

Zeldzame bokkenorchis
in Meijendel
De biodiversteit staat onder druk, maar soms worden
er ook nieuwe soorten ontdekt. Onze duinwachter
Jasper ontdekte laatst in duingebied Meijendel bij
Wassenaar de zeldzame Bokkenorchis. Dit is een
orchidee die haar naam dankt aan de onaangename
lucht die ze verspreidt en die doet denken aan een
bok. Lees meer op dunea.nl/bokkenorchis.

Een makkelijke herinnering
aan uw afspraak
Om uw waterzaken te regelen krijgt u van Dunea niet
alleen brieven of e-mails. Soms sturen wij u ook een sms,
als herinnering aan een verzoek of afspraak.
Wanneer kunt u een herinnering per SMS krijgen?
Als we u gevraagd hebben uw meterstanden door te geven.
Als u een afspraak heeft om uw watermeter te verwisselen.
Hoe weet u of een sms echt van Dunea komt?
De afzender is ‘Dunea’ of ‘Dunea duin & water’.
U heeft recent een e-mail of brief van Dunea ontvangen.
Heeft u vragen over een sms van Dunea?
Kijk op www.dunea.nl/smsbericht

Vleermuizen als
vliegenvangers

1. Geef uw tuin liever één keer per week veel
water, dan elke dag een beetje. Zo 'leert' u
planten om beter tegen droogte te kunnen.
Hun wortels groeien dieper in de grond om
water te vinden.
2. Sproei als het heet is het liefst voor 7.00
uur in de ochtend of na 22.00 uur in de
avond. Dan gaat er het minst verloren aan
verdamping. Schimmelgevoelige planten
kunt u het beste in de ochtend water geven.
3. Vang regenwater op in een regenton of
gebruik water uit de sloot om uw planten
buiten en binnen water te geven.
4. Geef dicht bij de wortels water. Gebruik
daarvoor het liefst een gieter.
5. Zet de juiste plant op juiste plek: geef
planten – zoals sedem - die goed tegen
droogte kunnen op een droge plek en zet
dorstige planten meer in de schaduw.
6. Bestrating geeft meer warmte en zorgt voor
snelle verdamping van water uit de bodem.
Laat liever bodembedekkers groeien of
strooi boomschors in de tuin zodat het
water minder snel verdampt.
7. Laat uw tuinslang niet vol in de zon liggen.
Dat helpt om legionella te voorkomen.
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De meervleermuis is een zeldzame,
beschermde soort die een belangrijke
rol heeft in het ecosysteem. Ze helpen
om insectenplagen tegen te gaan. Ze
eten graag vliegen, muggen en ook de
nachtvlinders van de eikenprocessierups. Van de haren van deze rupsen
hebben veel mensen last. Vleermuizen
jagen ’s nachts en hebben veel rust
nodig. Die vinden ze in de bunkers,
vooral in de paartijd en voor hun overwintering. Vanwege het belang van
deze gevoelige dieren en het behoud
van biodiversiteit is het belangrijk om
ze niet te verstoren. De bunkers zijn
daarom niet toegankelijk voor publiek.

