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De (droge) zomer voorbij

Ontdek Nationaal Park Hollandse Duinen
Van 24 september t/m 2 oktober
Deze week is de Week van Nationaal Park Hollandse duinen. Een week speciaal voor
inwoners en bezoekers, vol mogelijkheden om te ervaren hoe uniek en waardevol het
gebied is.
Nationaal Park Hollandse Duinen beslaat het brede Zuid-Hollandse kustgebied van
Hoek van Holland tot Hillegom, met waardevolle natuur, bijzondere landschappen en
cultuurhistorie. Maar ook met dorpen, steden en economische bedrijvigheid. Ruim 50
organisaties slaan de handen ineen om hier de natuur te beschermen.
“Na de succesvolle editie van 2021 organiseren we dit jaar voor de tweede keer De
Week van Nationaal Park Hollandse Duinen. Tijdens deze week laten we inwoners en
bezoekers zien wat voor moois Hollandse Duinen te bieden heeft en hoe waardevol en
bijzonder het gebied is. Veel mensen weten niet dat ze in een nationaal park wonen.
Door kennis te maken met het gebied en te ervaren hoe bijzonder het is, heb je een leuk
uitje, maar krijg je ook de motivatie om het gebied te koesteren.”, aldus Georgette Leltz,
directeur Nationaal Park Hollandse Duinen.

De zomer is voorbij en daarmee komt er
ook een einde aan een hele hete en droge
periode. Er is ontzettend veel aandacht
geweest voor het onderwerp droogte. Dit
kwam mede door de opschaling van een
landelijk ‘dreigend watertekort’ (niveau 1)
naar een ‘feitelijk watertekort’ (niveau 2).
En misschien heeft u net als veel anderen
deze zomer ook een beetje extra opgelet?
De tuin iets minder vaak gesproeid, uw
auto minder vaak gewassen of het opblaaszwembad gefilterd om langer met het water
te doen. Het zijn kleine aanpassingen die
wellicht soms als té klein voelen, maar niets
is minder waar! De bekende uitspraak ‘alle
beetjes helpen’ is hier zeker van toepassing.
EN NU?
Niet alleen de terugkerende jaarlijkse
droogte stelt ons voor een grote uitdaging,
ook op de langere termijn hebben we een
flinke klus te klaren. Omdat de bevolking en
daarmee het aantal woningen in onze regio
sneller groeit dan lange tijd werd voorspeld,
neemt de vraag naar drinkwater de komende
decennia flink toe. Om iedereen van
voldoende water te kunnen blijven voorzien,

verbeteren we onze huidige bronnen, onderzoeken we nieuwe mogelijke bronnen en
vragen we al onze klanten - zowel zakelijk
als particulier - om bewust om te gaan met
water. Dit scheelt niet alleen heel veel water,
maar ook een hoop energie. Immers, water
dat niet gebruikt wordt, hoeft niet te worden
gezuiverd.

De komende dagen staan er nog tal van leuke, interessante activiteiten gepland. Bezoek
bijvoorbeeld een kas in Westland, krijg een rondleiding door De Pluktuin of ga op pad
met de schaapsherder. Liever zelf op pad? Ook dat kan met de vele ontdek-het-zelf-activiteiten. Bekijk het hele programma op nationaalparkhollandseduinen.nl/deweekvan.

WAT KUNT U BLIJVEND DOEN?
Met de herfst en mogelijk een hoop regen
in aantocht, lijkt dit probleem wellicht weer
een ver-van-uw-bed-show. Toch kunt u het
hele jaar door bewust water gebruiken. Zo
kunt u uw douchetijd beperken tot de duur
van één liedje tot ongeveer 5 minuten en het
toilet vaker doorspoelen met de kleine knop.
Houdt u meer van structurele oplossingen
waarbij u niet elke keer hoeft na te denken?
Dan zijn een regenton met pomp en een
waterbesparende douchekop goede keuzes.
Op dunea.nl/waterbewust vindt u meer
informatie over alle mogelijkheden.
We menen het als we zeggen: heel erg
bedankt voor de moeite die u wilt nemen!

Werkzaamheden Waalsdorpervlakte:
Ruiterpad afgesloten

Activiteiten in de duinen
Wij nemen je graag mee op pad! Onder professionele begeleiding bezoek je bijzondere en mooie plekken in de duinen tussen Monster en Katwijk in het Nationaal Park
Hollandse Duinen. In de maand oktober staan de volgende activiteiten op de planning:
WOENSDAG 12 OKTOBER, 14:00 UUR
Op pad met de schaapsherder
Locatie: Meijendel | Gratis | Verzamelen: Tapuit
ZONDAG 16 OKTOBER, 08.30 UUR
Vogeltrek en bezoek aan Vogelringstation Meijendel (12+)
Locatie: Meijendel | € 5,00 | Verzamelen: Tapuit
VRIJDAG 28 OKTOBER, 10.00 UUR
Op pad met de schaapsherder
Locatie: Meijendel | Gratis | Verzamelen: Tapuit
ZATERDAG 29 OKTOBER 08.30 UUR
Vogeltrek en bezoek aan Vogelringstation Meijendel (12+)
Locatie: Meijendel | € 5,00 | Verzamelen: Tapuit
Aanmelden kan op dunea.nl/excursies.
Wandeltip: gaat u liever zelf op pad? Wandel dan de seizoenswandeling ‘Bijzondere
bomen met duinwachter Wilco’. Deze wandelroute van 3 kilometer kunt u van 1 oktober
tot 1 december volgen van bezoekscentrum De Tapuit. Meer informatie over onze
wandelroutes vindt u op dunea.nl/wandelen.

Op dit moment vinden er werkzaamheden plaats op de Waalsdorpervlakte. Om optimaal
gebruik te kunnen maken van de winningen aan de Waalsdorp Landzijde moeten deze
schoongemaakt en gecontroleerd worden. Om de werkzaamheden veilig uit te kunnen
voeren is het ruiterpad tijdelijk afgesloten. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot
week 51. Wij doen er alles aan om de overlast tot een minimum te beperken. Een alternatieve
route voor ruiters wordt ter plaatse met borden aangegeven.

Uw betaling – steeds makkelijker
Weet u dat het sinds kort mogelijk is om uw voorschotfactuur per maand te betalen
in plaats van per drie maanden? U kunt dit gemakkelijk zelf aanpassen via Mijn Dunea.
U ziet direct wat uw nieuwe maandelijkse voorschotbedrag wordt.
Houd ook in de toekomst onze berichtgeving in de gaten. Wij werken continu aan onze
dienstverlening en uw betalingsgemak.
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