JUNI 2021 | INFORMATIE, TIPS EN ACHTERGRONDEN VAN UW DRINK WATERBEDRIJF EN NATUURBEHEERDER
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Duin & Water is een uitgave van Dunea en verschijnt zes keer per jaar in deze krant. Voor meer informatie: www.dunea.nl
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Meld uw groep aan op www.kraanwaterdag.nl
en maak kans op een gastles van een echte
waterexpert!

HART VAN MEIJENDEL

Voor dit jaar zetten we in op het project Hart
van Meijendel. Hiermee willen we de natuurbeleving verbeteren en bezoekers veiliger
en duidelijker de weg wijzen. Ook gaan we
duurzaam vervoer stimuleren met oplaadpunten voor elektrische fietsen. Je leest meer
over dit project op onze website: dunea.nl/
hartvanmeijendel

Weergave van het aantal dagen per maand dat de parkeerplaats in Meijendel 100% vol was.
We zien inmiddels een afname van de drukte.
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Scholen en bso’s die meedoen aan Kraanwaterdag, ontvangen gratis materialen als een
handleiding, een digitale les met filmpjes en
quizzen, een leerzaam doe-blad en knutselvlogs.

MEER GROEN NODIG DICHT BIJ HUIS
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Met Kraanwaterdag willen we kinderen bewust maken van het water dat zomaar uit de
kraan komt. Kinderen op de basisscholen en
kinderdagverblijven ontdekken met een speciale les waar ons kraanwater vandaan komt,
waarom water een gezonde dorstlesser is en
welk effect water heeft op ons lichaam.

In Nationaal Park Hollandse Duinen werkt
Dunea samen met veel partners uit de regio;
aan biodiversiteit, maar ook aan het spreiden
van bezoekers over het hele parkgebied. Met
meer aaneengesloten paden, zorg je voor een
mooiere beleving en voor minder ‘hotspots’.
Ook de toegangspoorten zijn een goed
voorbeeld van bezoekersspreiding. De Tapuit
in Meijendel is de eerste, maar als er straks
meer zijn, zijn er meer bestemmingen om te
bezoeken en te ontdekken.

Naarmate de coronamaatregelen versoepelen neemt die gekte af, zo meten we nu
al, maar natuur en groen dicht bij huis is
ook opnieuw gewaardeerd. Dit en de snelle
bevolkingsgroei in de regio maakt dat er
meer behoefte is aan groen; om de vrije tijd
in te besteden en soms zelfs om in te werken.
Daarom zijn er meer natuur- en recreatiegebieden nodig in en rond steden.
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Dunea organiseert samen met alle Nederlandse drinkwaterbedrijven op 22 september
Kraanwaterdag. Kinderen op basisscholen en bso’s krijgen dan digitale lessen over ons
kraanwater. Iedere basisschool of kinderopvang kan zich gratis opgeven.

DE BELANGSTELLING VERDELEN

Het is in alle natuurgebieden van Nederland
op momenten te druk geweest door de
coronamaatregelen. Groen was lange tijd
het enige uitje. Aan de ene kant was dit een
mooie kans voor een nieuwe groep mensen
om het gebied te ontdekken, aan de andere
kant bleek het in de praktijk niet altijd
eenvoudig voor beheerders om recreatie en
natuur in balans te houden. Het zwerfafval
en de olifantenpaadjes toonden dat helaas
aan.
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Kraanwaterdag voor basisscholen
en kinderopvang

De terrassen en winkels lopen vol en de parkeerdrukte in Meijendel begint af te nemen. Fijn
dat er weer meer kan en mag na al die tijd. Ook de duinen en onze duinwachters kunnen
wel een adempauze gebruiken. Want op mooie weekenddagen was de kwetsbare natuur
beschermen, wel heel intensief geworden! Hoe gaat Dunea nu om met drukte?
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Om meer te leren over effecten van landschapsbeheer
op de nachtegaal, doen we
onderzoek naar de ontwikkeling van deze zangvogel.
Lees meer: dunea.nl/onderzoek-nachtegaal

Rust keert terug in de duinen
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De nachtegaal hoort bij de
beste zangers van Nederland.
Nergens in Nederland komen
zoveel nachtegalen voor als in
Meijendel.

Verzetsheld Pieter Kuijt (Katwijk, 1892–
1972) werkte als helmplanter voor de
Leidsche Duinwater Maatschappij, een
van de rechtsvoorgangers van Dunea. In
de Tweede Wereldoorlog markeerde hij
plaatsen waar executies hadden plaatsgevonden in het geheim met helmgras.
Daardoor konden na de oorlog veel
slachtoffers worden teruggevonden.
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Beste zangers
van Nederland

Verzetsheld Pieter
Kuijt geëerd met
fietspad
Fietspad 10 op de Waalsdorpervlakte
heet sinds 30 april het Pieter Kuijtpad.
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Om de kwaliteit van ons water ook in de
toekomst te kunnen garanderen, maakt
Dunea zich sterk voor de bescherming van
drinkwaterbronnen. Wat er niet in komt, hoeven we er tenslotte ook niet uit te zuiveren.
En ondertussen investeren we in nieuwe
zuiveringstechnieken om verontreinigingen
zo goed mogelijk te verwijderen. Karin: “Op
de voorzuiveringslocatie van Dunea in
Bergambacht hebben we bijvoorbeeld een
hypermoderne installatie gebouwd die
microverontreinigingen zoals medicijnresten kan vernietigen. Daarbij wordt gebruik
gemaakt van ozon en uv-licht. Dunea heeft
deze techniek zelf ontwikkeld, dus ik ben
supertrots dat de installatie er nu staat en
het goed doet!”

Werkt een openbare tapkraan niet
of niet goed? Wij horen dit graag. Wij
zijn van maandag t/m vrijdag tussen
8.00 uur en 17.00 uur te bereiken op
telefoonnummer: 088 347 47 47.
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Dunea maakt drinkwater van rivierwater uit
de Afgedamde Maas en de Lek. De meeste
stoffen die in het rivierwater voorkomen,
kunnen we er met ons uitgebreide zuiverings-

proces uit halen. Sommige stoffen kun je er
moeilijker uit zuiveren. Karin: “Voorbeelden
van zulke stoffen zijn PFAS of resten van
medicijnen. Minieme hoeveelheden van die
stoffen kunnen daardoor in ons kraanwater
terechtkomen, maar altijd ruim onder de
geldende normen.”
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“Als zuiveringstechnoloog hou ik me
bezig met onderzoek
naar waterkwaliteit
en nieuwe technieken
voor drinkwaterzuivering. Boeiend werk,
want het gaat om een
eerste levensbehoefte en er komt heel wat
techniek bij kijken.
Geen voedingsmiddel
in Nederland moet aan zulke strenge kwaliteitseisen voldoen als kraanwater”, vertelt
Karin. “In de wet is nauwkeurig vastgelegd
welke stoffen er wel en niet in het drinkwater
mogen voorkomen, en in welke hoeveelheden. We willen dan ook precies weten welke
stoffen er in onze bronnen zitten. Daar doen
we voortdurend onderzoek naar.”

Ook onderweg genieten van lekker
fris water uit de kraan? Bij één van de
ruim 200 openbare tapkranen in ons
leveringsgebied kunt u 24 uur per dag,
7 dagen per week, gratis water tappen.
Op dunea.nl/tapkranen kunt u zien
waar u onze tapkranen allemaal staan.
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Lekker en betrouwbaar drinkwater is in Nederland heel vanzelfsprekend. Toch moet er een
hoop gebeuren voordat het water bij u uit de kraan komt. Met ons uitgebreide zuiveringsproces zorgen we dat het aan alle strenge eisen voldoet. Karin Lekkerkerker weet daar alles van.

Gratis water
voor onderweg
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“Supertrots toen die zuiveringsinstallatie echt gebouwd werd”

