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Drukte in onze duingebieden

Nieuwe inrichting voor
De Tapuit!
Het bezoekerscentrum De Tapuit in Meijendel wordt vernieuwd.
Hierdoor komt er volop ruimte voor beleving en verwondering.
De verbouwing is eind januari gestart en is in mei gereed. Er komt
een tijdelijk informatiepunt in het gebouw naast De Tapuit, maar
vanwege de coronamatregelen is dat op dit moment nog gesloten.

WAT VERANDERT ER?

Van de buitenkant van dit mooie rijksmonument blijven we af, maar
van binnen herkent u het straks niet meer terug! Het nieuwe bezoekerscentrum wordt voor jong en oud één grote ontdekkingstocht.
Het is druk in onze duingebieden. Niet gek,
want door de coronamaatregelen zijn veel
mogelijkheden voor uitstapjes weggevallen. En er is geen betere plek om je hoofd
leeg te maken dan de natuur! De drukte in
de natuurgebieden heeft echter ook een
keerzijde. Vooral in de weekenden zorgt
de toestroom van auto’s voor volle parkeerplaatsen en files van Wassenaar naar
Meijendel. En niet alle bezoekers weten hun
weg door het gebied even goed te vinden.
Duinwachter van Dunea Eva Bookelaar: “Onze
duinen zijn waardevolle natuurgebieden. Er
leven bijzondere planten- en diersoorten,
die we goed moeten beschermen. Het is
belangrijk dat mensen op de paden blijven
om de natuur niet te verstoren. In deze coronatijd treffen we helaas vaker dan normaal
mensen aan in delen van het gebied die niet
opengesteld zijn voor publiek. Ook zien we

Microplastics
vangen
Microplastics zijn hele kleine deeltjes
plastic die achterblijven in de natuur.
Bijvoorbeeld door rondslingerend afval dat uit elkaar is gevallen. Ook in rivieren waar wij drinkwater van maken
komen microplastics voor. Dunea en
Waternet hebben er onderzoek naar laten doen door Het Waterlaboratorium.
Het onderzoek laat zien dat onze uitgebreide zuivering de microplastics
tegenhoudt, zodat er bijna geen microplastics in ons drinkwater zitten. In elk
geval géén die zichtbaar zijn onder een
microscoop. Naar nog kleinere deeltjes
doen waterbedrijven nog onderzoek. Dit
is dus goed nieuws voor ons drinkwater,
maar nog niet voor de rivieren. Plastics
horen natuurlijk niet in water. Ook onze
beste zuiveringsexperts zeggen: de
beste zuiveringsstrategie is vervuiling
voorkomen. Immers, wat er niet inkomt,
hoeft je er ook niet uit te zuiveren.

WAT KAN IK DOEN?

Geen afval laten slingeren, helpt natuurlijk om microplastics tegen te gaan. Minder plastic (produc ten) kopen helpt ook.
Neem bijvoorbeeld een eigen tas mee
naar de supermarkt en vermijd onnodige
verpakkingen. Drink kraanwater en gebruik hervulbare flesjes voor onderweg!
Wilt u meer weten over het onderzoek naar microplastics? Kijk dan op
www.dunea.nl/nieuws

De tentoonstelling over duin en water wordt in een heel nieuw jasje gestoken. U maakt
straks op een interactieve manier kennis met het bijzondere landschap van Meijendel,
de waterwinning en alles wat daarbij komt kijken. Doe mee aan de running game, leer al
knikkerend hoe drinkwater gemaakt wordt, ontdek de beste zangers van Meijendel, stel
een vraag aan een duinwachter, of ontdek wat er in de voelvakjes verborgen zit.

meer loslopende honden dan normaal. Dat
is niet goed voor de natuur.”
Om te grote drukte in de duinen te voorkomen en de natuur zo goed mogelijk te
beschermen, vragen wij u om niet met de
auto naar Meijendel te komen, maar een
frisse neus te halen in de buurt van uw huis.
Komt u toch naar de duinen? Blijf dan op de
paden en volg de aangegeven wandelroutes.
Zo geven we elkaar de ruimte.

Het nieuwe bezoekerscentrum is goed toegankelijk voor rolstoelen, rollators en rondrennende kinderen.

Frisse neus halen? Geniet verstandig!
Kom niet met de auto en blijf op
wegen en paden. Onze duinwachters
wijzen u graag de weg.
TIP! Kijk voor uw bezoek op onze social media
kanalen of er bijzonderheden zijn.

Voorproefje van de nieuwe Tapuit

NATIONAAL PARK HOLLANDSE DUINEN

Volg onze social
media kanalen!

De Tapuit wordt straks de eerste officiële toegangspoort voor Nationaal Park Hollandse
Duinen. Een uniek gebied waar landgoederen, duinen, bollenvelden, veenweiden, dorpen
en steden elkaar afwisselen. En dat midden in het drukst bevolkte gebied van Nederland!

TIJDELIJK INFORMATIEPUNT

@DeTapuit

Tijdens de verbouwing is in het activiteitencentrum (direct naast De Tapuit) het tijdelijke informatiepunt te vinden. Als de coronamaatregelen het toelaten kunt u hier alle
vertrouwde diensten verwachten. Dagkaarten voor Kijfhoek en Bierlap kunt u online
kopen via www.dunea.nl/duinen/dagkaarten.

@detapuit
@duingebieden_dunea

Voorkom schade
bij vorst
Als het erg koud buiten is, bestaat het
risico dat uw waterleiding bevriest.
Er kan dan een breuk ontstaan met
lekkage(s) tot gevolg. Bekijk wat u kunt
doen om bevriezing van uw leidingen
te voorkomen op www.dunea.nl/vorst.

Kijk voor meer informatie over de verbouwing van De Tapuit op www.dunea.nl/nieuws.

Werkzaamheden bij u thuis
Vanwege de coronamaatregelen beperken wij onze werkzaamheden achter de voordeur.
Werkzaamheden die nodig zijn om de kwaliteit en levering van uw drinkwater te garanderen
gaan wel door.
In deze gevallen komen we bij u aan huis:
•

Als u een lek heeft voor of rond
de watermeter.

•

Als u zonder water komt te zitten.

•

Als u plotseling een lage waterdruk heeft.

•

Als wij ter voorbereiding op
werkzaamheden moeten controleren
of uw elektrische installatie niet op
de waterleiding geaard is.

•

Preventieve verwisseling van uw
watermeter.

Ontvangt u op dit moment liever geen bezoek
aan huis, of behoort een van uw huisgenoten
tot de risicogroep? Dan kunt u de afspraak annuleren via de onze klantenservice, telefoonnummer 088 - 347 47 47.

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

Zo werken wij veilig bij u thuis
We houden ten minste
1,5 meter afstand en schudden
geen handen
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 wij een nieuwe
afspraak.
De werkplek wordt afgezet.
Zo zorgen we voor een veilige
afstand.

