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Vierentwintig uur per dag alert
Het lijkt simpel: u draait de kraan open en er komt water uit. Maar achter de schermen werken de mensen van Dunea
hard om dat mogelijk te maken. Op de ‘Regiowacht’ van Dunea zitten regiovoerders dagelijks achter de knoppen om
ervoor te zorgen dat er goed, betrouwbaar én voldoende drinkwater bij u uit de kraan komt.
Regiovoerder Erik Kokshoorn: “De regiovoerders van
Dunea zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit én de
kwantiteit van het drinkwater. We houden alles in de
gaten, vanaf de bron tot aan de kraan bij u thuis. Elke
mogelijke afwijking in het proces van drinkwater maken
heeft onze aandacht. Niet alleen tijdens kantooruren,
maar vierentwintig uur per dag.”
“Als regiovoerder sta ik continue in contact met alle
afdelingen van Dunea, maar ook met externe partijen
zoals Rijkswaterstaat. Dat maakt mijn werk leuk, net als de
afwisseling en de variatie aan uitdagingen. We beschikken
over een zeer robuust systeem, waardoor we een grote

leveringszekerheid hebben. Als we afwijkingen zien in het
proces, gaan we direct op zoek naar de oorzaak. En als die
verstoring kan leiden tot veranderingen in de kwaliteit of
de hoeveelheid kraanwater, dan grijpen we in.”
“Ik zeg ‘we’, want ik kan dit werk niet doen zonder een
team van deskundige collega’s die altijd voor elkaar
klaar staan. Samen zorgen we ervoor dat u als klant geen
last heeft van de uitdagingen die we aan de achterkant
tegenkomen. Nog beter is het als u er zelfs helemaal niets
van merkt! Nu ik het zo bedenk: eigenlijk is de werkdag van
een regiovoerder pas écht geslaagd als niemand buiten
Dunea gemerkt heeft dat hij aan het werk is geweest.”
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De duingebieden Meijendel en Solleveld zijn belangrijk
voor de productie van drinkwater. Daarom zorgen wij er
goed voor. Om ervoor te zorgen dat er nu en ook in de
toekomst voldoende goed en betrouwbaar drinkwater
beschikbaar is, zijn werkzaamheden en onderhoud van
tijd tot tijd noodzakelijk.
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Dunea geeft energie - uit water
Dunea doet actief mee aan de zoektocht naar duurzame
energiebronnen. We verduurzamen ons eigen energieverbruik,
maar verkennen ook mogelijkheden om aan anderen duurzame
energie te leveren: energie uit water!
Energie uit water wordt ook wel aquathermie genoemd. Daarbij
wordt geen elektriciteit opgewekt, maar energie in de vorm van
warmte of koude. Met behulp van een warmtewisselaar kun je
de temperatuur van drinkwater gebruiken om warmte en koelte
te winnen. Als je dat ondergronds opslaat, kun je het gebruiken
op het moment dat je hebt nodig hebt: koelte in de zomer en
warmte in de winter.

KILOMETERS LANGE ENERGIEBRON

Om aquathermie te kunnen toepassen, is een flinke hoeveelheid
stromend water nodig. En dat is er bij Dunea genoeg: onder de
grond hebben wij honderden kilometers lange leidingen, die
grote hoeveelheden voorgezuiverd rivierwater of drinkwater
vervoeren. Het winnen van energie uit zulke grote hoeveelheden
water beïnvloedt de kwaliteit van het water niet.

VOOR NIEUWE EN BESTAANDE BOUW

Dunea heeft de mogelijkheden van aquathermie in woningen
laten onderzoeken voor de Haagse Vruchtenbuurt, waar
bewoners al jaren actief zijn om hun jaren-30-wijk te
verduurzamen. De techniek blijkt mogelijk en de toepassing
wordt serieus overwogen. In Leidschendam-Voorburg kunnen
we koelte gaan leveren in aanvulling op het klimaatsysteem van
het winkelcentrum dat wordt vernieuwd. Zo zal ons water het
winkelen ook in de zomer aangenaam houden.

In Solleveld renoveren en vervangen we vanaf 7 januari
2019 een aantal onderdelen van het waternetwerk. We
beperken de overlast zo veel mogelijk, maar het kan
zijn dat u daar wel iets van het werk meekrijgt. Voor de
werkzaamheden zetten we namelijk groot materieel in en
bovendien zijn er rijplaten neergelegd. Daarnaast wordt er
straks ook extra gemaaid. De werkzaamheden duren tot
maart. Als de werkzaamheden niet tijdig zijn afgerond, dan
gaan we verder na het broedseizoen.

GRAZERS IN MEIJENDEL

In Meijendel zet Dunea al sinds 1989 paarden en runderen
in als natuurlijke grasmaaiers. Die ‘grote grazers’ houden
de duinen open. Zo voorkomen we dat er teveel gras
groeit en zeldzame planten geen plek meer hebben
en verdwijnen.
Vanaf volgend jaar krijgt het vee in Meijendel in de winter
een groter gebied om in te grazen. Daarvoor maken we ter
hoogte van het Ganzenhoekbos een oversteekplaats voor
het vee. Die oversteekplaats wordt ’s winters open gezet.
De voorbereidende werkzaamheden hiervoor worden
nu gedaan. Voor fietsers betekent dit een veerooster in
het fietspad, voor ruiters en wandelaars een extra hek.
Met borden wordt aangegeven waar u de kudde tegen
kunt komen.
Vragen kunt u stellen via natuur@dunea.nl of in De Tapuit,
het bezoekerscentrum van Dunea.

Loden leidingen in huis?
Laat ze vervangen!
Woont u in een huis gebouwd voor 1960? Misschien
heeft uw huis nog loden waterleidingen. Looddeeltjes kunnen via leidingen in uw drinkwater
terechtkomen. Dat is niet goed voor de gezondheid
van (ongeboren) baby’s en kinderen tot en met 6 jaar.
Vervang de leidingen en pas tot die tijd het watergebruik aan in uw huis.
Kijk voor meer informatie op
www.dunea.nl/lodenleidingen.

ER IS ZOVEEL TE BELEVEN
THEMA-EXCURSIES

Wilt u de mooiste plekken van Meijendel leren kennen?
Of alles ontdekken over een bepaald thema, zoals
paddenstoelen, reeën of planten? Dunea neemt u
graag mee op pad! Onder professionele begeleiding
van een duinwachter of deskundige vrijwilligers
bezoekt u bijzondere en mooie plekken in de duinen.
Dunea biedt uiteenlopende thema-excursies aan.
De data vindt u hieronder. Voor meer informatie en
voor aanmelden, kunt u terecht op onze website:
www.dunea.nl/duinen/activiteiten

ZAT. 23 FEB.

SNERTWANDELING

OP PAD MET DE SCHAAPHERDER

U kunt ook mee met onze schaapherder om samen met
haar Meijendel te ontdekken.

VRIJ. 15 FEB.

10.00 UUR MEIJENDEL

WOE. 27 FEB.*

14.00 UUR MEIJENDEL

VRIJ. 1 MRT.*

14.00 UUR MEIJENDEL

WOE. 20 MRT.

10.00 UUR MEIJENDEL

*Op deze data is aanmelden noodzakelijk in verband met de schoolvakanties in deze
periodes. Dat kan via het aanmeldformulier op onze website. Voor de overige data is
aanmelden niet nodig.
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