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Terug van vakantie?
Spoel eerst de kranen door!
Lekker en betrouwbaar drinkwater kun je in
Nederland direct uit de kraan drinken. Het is
een van die dingen die we soms missen als we
op vakantie zijn in het buitenland. Een van de
dingen die we als eerste doen bij thuiskomst,
is dan ook de kraan opendraaien. Wij adviseren de kraan een minuutje te laten lopen
voordat je het water gebruikt om te drinken.
Ook als je in eigen land op vakantie bent geweest.
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 je gewend bent en er kunnen bacterien ontstaan. Het is daarom verstandig om bij
thuiskomst eerst alle kranen open te zetten
en de leidingen door te spoelen.
TIP: LAAT EEN HERINNERING ACHTER VOOR
ALS JE THUISKOMT
Om jezelf te helpen herinneren dat je de kranen bij thuiskomst moet doorspoelen, kun
je een geheugensteuntje voor jezelf achterlaten. Hang bijvoorbeeld een kaartje aan de
kraan, of doe er een strik omheen. Zo weet
je zeker dat je bij thuiskomst na jouw vakan-

tie weer dat lekkere frisse kraanwater van
topkwaliteit drinkt. Doe dit overigens niet
op een zichtbare plek, om inbrekers niet op
ideeën te brengen.
LANGER DAN EEN WEEK VAN HUIS? ZO SPOEL
JE DE KRANEN DOOR NA VAKANTIE
• Begin met de kraan die het dichtste bij
de watermeter zit. Open van elk tappunt
de koud- en warmwaterkraan en laat het
water een minuut lang rustig stromen.
Spoel ook de toiletten een keertje door.
Brandslanghaspels hoeft u niet door te
spoelen.
• Voorkom dat het water vernevelt. Bij de
douche kunt u dit doen door de douchekop
in een emmer te houden, met een handdoek eroverheen.
• Als u het water opvangt in een emmer,
kunt u het nog gebruiken: voor de tuin,
voor een sopje, of om het toilet mee
door te spoelen. Kijk voor meer tips op
dunea.nl/waterbewust
Klaar met doorspoelen? Tijd om te genieten van een heerlijk glaasje vers getapt
kraanwater!

Basisscholen, doe mee met
Nationale Kraanwaterdag!
Samen met alle drinkwaterbedrijven in Nederland organiseert Dunea op woensdag 23
september 2020 Nationale Kraanwaterdag voor basisscholen.
Met Kraanwaterdag wil Dunea het drinken van kraanwater op basisscholen aanmoedigen
en kinderen bewust maken van hoe gezond en bijzonder ons kraanwater is. Meer informatie, of wilt u direct een school of klas aanmelden? Ga dan snel naar kraanwaterdag.nl
WIN PRIJZEN
Alle aangemelde klassen maken kans op prijzen zoals Doppers of een gastles van een
echte waterexpert. En drinken jullie op school na Kraanwaterdag één vaste dag in de week
kraanwater? Dan maakt 1 school ook kans op een Dunea watertappunt voor in de school.
Zo drinken leerlingen en leraren het hele jaar fris, betrouwbaar en lekker duinwater.

Dunea bereidt zich voor op de toekomst
De bevolking in ons leveringsgebied groeit
de komende jaren van 1,3 naar 1,5 miljoen
mensen in 2040. De komende 5 jaar al met
80.000 mensen. Daarmee stijgt de vraag
naar goed en betrouwbaar drinkwater. Ook
zijn er steeds vaker voorkomende perioden
van droogte. Om de leveringszekerheid van
drinkwater te garanderen, gaan we meerdere
bronnen inzetten.
Op korte termijn willen we de diepe
voorraad duinwater in Berkheide vergroten. Deze voorraad kan worden gebruikt
om een langere periode te overbruggen als de aanvoer van voorgezuiverd
rivierwater naar de duinen onderbroken is.

Wat is er te doen in Meijendel?
Ga je wandelen of fietsen in ons natuurgebied Meijendel? Neem dan ook eens een
kijkje in ons bezoekerscentrum De Tapuit. In de Tapuit staat nu een nieuwe, frisse
expositie over duin, water en Nationaal Park Hollandse Duinen. Kom langs en ontdek
meer over de natuur in de duinen en hoe wij drinkwater maken.
GA OP ONTDEKKINGSTOCHT!
Kinderen tussen de 6 en 12 jaar leren van alles over onze duinen, de natuur en water
in onze Duincampus. In de Duincampus hebben wij drie verschillende themaroutes:
water, flora & fauna en geschiedenis. Langs deze routes zijn allerlei opdrachten, vragen en duingeheimen verstopt. Haal een gratis duinschrift op in De Tapuit en laat het
avontuur beginnen. Misschien weet jij straks dan ook waarom de billen van een waterschorpioen zo bijzonder zijn. Meer info vind je op dunea.nl/duincampus

Voor de lange termijn zoeken we extra bronnen dichter bij huis. Daarvoor onderzoeken we mogelijkheden voor het gebruik van
het water uit het Valkenburgse Meer en van
brak grondwater.
Het gebruik van brakgrondwater is innovatief
en zou bij kunnen dragen aan het vergroten
van onze voorraad duinwater. Door een ont-

ziltingsbehandeling kan het zout voldoende
uit het water worden gehaald om mee te gaan
in het bestaande zuiveringsproces. Meer
weten? Kijk op dunea.nl/brakgrondwater

Ongewenste gasten
Je zag het misschien al in het nieuws: er
leven Amerikaanse stierslangen in Berkheide en Meijendel. Waarschijnlijk zijn er
ooit meerdere keren slangen vrijgelaten
in ons natuurgebied.
“De stierslangen komen misschien dreigend over, maar ze vallen geen mensen
aan”, vertelt duinwachter Boris Temming.
De exotische slang vormt wel een bedreiging voor andere dieren, daarom wil Dunea
niet dat de slang zich vestigt in het duin-
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gebied. Boris: “De kans is klein dat je een
stierslang tegenkomt in het duin. Ga er ook
niet naar op zoek. Tijdens het zoeken beschadig je misschien de natuur. Zie je toch
een stierslang? Bel dan de dierenambulance. Zij vangen de slang en zorgen dat hij
goed terecht komt.”

