SEPTEMBER 2018 | INFORMATIE, TIPS EN ACHTERGRONDEN VAN UW DRINKWATERBEDRIJF EN NATUURBEHEERDER

De monteurs van Dunea: onmisbare expertise
Ruim 1,3 miljoen mensen kunnen 24 uur per dag rekenen op het water van Dunea. Maar
alle leidingen en installaties die daarvoor nodig zijn, moeten ook onderhouden worden. En
soms gaat er wel eens wat stuk of zijn er storingen… Dan is de expertise van de monteurs
van Dunea onmisbaar.
Monteur Dennis Sliedregt vertelt: “Kort door
de bocht zorgen de Dunea-monteurs ervoor
dat klanten op de meest efficiënte en hygiënische manier kunnen genieten van schoon
drinkwater uit de kraan. Dat doen we door
24/7 storingen op te lossen en onderhoud
uit te voeren.”
“Het leuke aan mijn werk als monteur is dat
elke dag weer anders kan zijn. Het is heel
gevarieerd, want een storing kan je natuurlijk niet voorspellen, en geen enkele storing
is precies gelijk. Daar hou ik wel van, van
dat wisselende werk. Het contact met klanten geeft ons technische werk een leuk,
persoonlijk tintje. Ik ben dan ook altijd blij

als ik mensen met (water-)problemen kan
helpen. Niets beters dan aan het eind van
de dag thuiskomen na een ingewikkelde
klus te hebben opgelost én de klant daarmee blij gemaakt te hebben.”
Nog een tip van Dennis: “Test bij het invullen van de meterstand uw hoofdkraan.
Zet binnen een ‘gewone’ kraan open (met
koud water) en draai de hoofdkraan dicht.
Het zwarte wieltje in de meter moet dan
stoppen met draaien en het water zou dan
niet meer uit de kraan moeten lopen. Zo
weet u in nood dat u altijd het water kan afsluiten. Is dit niet het geval, dan kunt u Dunea bellen voor een nieuwe hoofdkraan.”

De duinen zorgen voor ons water.
Wij zorgen voor de duinen.
Meijendel is belangrijk voor de productie van uw drinkwater. Daarnaast is het een prachtig natuurgebied.
Daarom zorgt Dunea er goed voor.
In de afgelopen acht jaar is er hard gewerkt in de duinen van Meijendel om de komende tientallen jaren de
waterwinning én de natuur veilig te stellen. Van het
schoonmaken van duinmeren tot het aanleggen van
nieuwe wegen; van het vervangen van oude waterinstal-

laties tot natuurherstelprojecten om de kwaliteit van de
bijzondere duinnatuur te verbeteren. Dat alles met één
doel voor ogen: u ook in de komende decennia van voldoende veilig en betrouwbaar drinkwater voorzien en
het beschermen van de zo waardevolle duinnatuur.
Alle werkzaamheden zijn nu met succes afgerond, dankzij goed werk van onze aannemers en prettige samenwerking met belanghebbenden.

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. 29 SEP.
13.30 UUR

OP VERKENNING DOOR MEIJENDEL

WOE. 3 OKT.
10.00 UUR

EXCURSIE HERFSTVERSCHIJNSELEN, NUT
EN NOODZAAK

ZAT. 6 OKT.
07.30 UUR

VOGELS OP DOORTOCHT
IN MEIJENDEL

WOE. 17 OKT.
14.00 UUR

EXCURSIE GANZENHOEK: HERFSTVERSCHIJNSELEN, MEER DAN MOOI

ZAT. 20 OKT.
08.00 UUR

VOGELS OP DOORTOCHT
IN MEIJENDEL

ZAT. 27 OKT.
09.30 UUR

GROTE GRAZERS

OP PAD MET DE SCHAAPHERDER

U kunt ook mee met onze schaapherder om samen met haar
Meijendel te ontdekken. Aanmelden is niet nodig.
WOENSDAG 3 OKTOBER, 10.00 UUR: MEIJENDEL
VRIJDAG 19 OKTOBER, 10.00 UUR: MEIJENDEL

Een plek om te leren
Dunea maakt water met de duinen. Dat is wat wij kinderen tussen 8 en 12 jaar willen leren. Want, onbekend maakt onbemind.
Daarom ontwikkelen we in Meijendel, achter De Tapuit (het bezoekerscentrum van Dunea), een plek waar kinderen leren over
de wondere wereld van water maken. Door opgedane kennis
hopen we dat kinderen in de toekomst bewuster omgaan met
de duinen en kraanwater.

WERKZAAMHEDEN WINTER 2018-2019

Om dit mogelijk te maken gaan we deze winter achter De Tapuit
aan het werk. De werkzaamheden beginnen volgende maand.
We starten met het verwijderen van bomen, begroeiing en
schelpenpaden. Vervolgens zijn er graafwerkzaamheden in
het duinmeertje achter het bezoekerscentrum en maken we
nieuw duin. Daarna gaan we aan de slag met de inrichting van
de plek, plaatsen we hekwerk en leggen we tot slot nieuwe paden aan. Bezoekers kunnen vanaf oktober onder andere in De
Tapuit de voortgang volgen.

Volgt u Dunea al op social media?
Wist u dat Dunea en De Tapuit (het bezoekerscentrum
van Dunea) ook actief zijn op Facebook, Instagram en
Twitter? Daar vindt u alles over duin en water, handige tips, leuke activiteiten en ander nieuws. Zo blijft
u gemakkelijk op de hoogte van alles wat er speelt
rondom uw water en in onze duingebieden. Heeft u
vragen over uw waterlevering of over wat er speelt in
Meijendel, Solleveld en Berkheide? Dan kunt u ons op
werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur bereiken via Messenger of privé-berichten op Twitter en Instagram.
Onze collega’s zitten voor u klaar!

Duin & Water is een uitgave van Dunea en verschijnt zes keer per jaar in deze krant. Voor meer informatie: www.dunea.nl

