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Elke dag buiten, in
weer en wind

Wat is de hardheid van uw drinkwater?
De hardheid van water wordt bepaald door de hoeveelheid calcium en magnesium die erin
zit. Hoe meer van deze mineralen het water bevat, hoe harder het is. Hard drinkwater komt in
Nederland bijna niet meer voor, omdat drinkwaterbedrijven het water centraal ontharden.
Wij ontharden het drinkwater dat bij u uit de kraan komt tot ongeveer 1,5 millimol
per liter, oftewel 8.5 graden Duitse hardheid. Door die ontharding blijft er minder
kalkafzetting achter in huishoudelijke apparaten en op het sanitair. Ook zijn er minder
zeep en (af)wasmiddelen nodig voor een schone was of vaat.
De minimale hardheid van het drinkwater is wettelijk vastgesteld op 1 mmol/l (5,5 graden
DH). In de tabel ziet u welke kwalificatie bij de verschillende waarden voor waterhardheid
hoort. Wilt u meer weten over waterhardheid? Ga naar dunea.nl/waterhardheid

Dunea beheert de duingebieden Meijendel, Solleveld en Berkheide. Stefan van
Geijlswijk is samen met zijn collega-duinwerkers verantwoordelijk voor het bos- en
natuurbeheer in Meijendel. Samen met de
duinwachters houden zij onze duingebieden veilig en toegankelijk.
“Door te snoeien houden we de wandel- en
fietspaden vrij en zorgen we dat er geen
gevaarlijke bomen staan die om zouden
kunnen vallen. Daarnaast controleren we
of de bankjes veilig zijn en zorgen we dat de
prullenbakken worden geleegd”, aldus Stefan.
Maar hij en zijn collega’s doen meer dan dat.
“Wij willen het duingebied zo beheren dat
de omstandigheden optimaal zijn voor de
soorten die van nature in het duin voorkomen. Die houden van schrale, voedselarme
grond. In het najaar zijn we bijvoorbeeld
weer begonnen met maaien om de vergrassing van het gebied tegen te gaan. Het
maaisel vangen we op en voeren we af om
de omgeving voedselarm te houden.”

Toch wordt niet het hele gebied zo netjes
opgeruimd en aangeharkt, zegt Stefan.
“Omgewaaide bomen laten we juist meestal
liggen. Het hout gaat dan rotten en vormt
een voedingsbodem voor paddenstoelen en
insecten. Die insecten trekken weer vogels
aan en zo ontstaat er een hele kringloop.
Een gezond bos bestaat voor ongeveer
twintig procent uit dood hout.”
Veel van de werkzaamheden worden volgens
planning uitgevoerd, maar de natuur laat zich
niet altijd regisseren. “Na de storm Francis,
eind augustus, hadden we behoorlijk wat
stormschade in het gebied. Dan laten we het
reguliere werk meteen vallen en gaan we gevaarlijke bomen en takken weghalen, zodat
alles weer veilig is voor het publiek. Alsof er
helemaal geen storm geweest is.”
“Het mooiste van mijn werk is dat ik elke dag
buiten ben in weer en wind, als een soort
eigen baas in de natuur. En dat ik met mijn
werk bijdraag aan een gezond natuurgebied.
Ik ben in twaalf jaar nog nooit met tegenzin
naar mijn werk gegaan.”

Hardheid
in graden DH

Hardheid
in mmol/l

Hardheidskwalificatie

0 tot 4 ºDH

0 tot 0,71

Zeer zacht water

4 tot 8 ºDH

0,71 tot 1,43

Zacht water

8 tot 12 ºDH

1,43 tot 2,14

Gemiddeld

12 tot 18 ºDH

2,14 tot 3,21

Vrij hard water

18 tot 30 ºDH

3,21 tot 5,35

Hard water

> 30 ºDH

> 5,35

Zeer hard water

Dunea en Corpus
Waterbesparing is hot! En helemaal
niet moeilijk. Dat is vanaf nu ook te zien
in CORPUS Reis door de Mens. Vanaf
oktober staat hier een gloednieuwe
interactieve game waarin onze Duco
de Duinwachter de hoofdrol speelt. Hij
leert kinderen en hun ouders hoeveel
drinkwater we dagelijks gebruiken in
huis. En ook hoe we hierop makkelijk
kunnen besparen.
CORPUS staat voor ‘Veel bewegen,
verantwoord eten en gezond leven’.
Dit sluit naadloos aan bij onze missie:
‘Geniet van ons water, maar verspil
het niet’.
Om dit te vieren mogen we 10 x 2
kaarten weggeven voor CORPUS reis
door de mens. Laat hiervoor zien
hoe u thuis slim omgaat met water
en post deze foto op Facebook,
Twitter of Instagram met de hashtag
#bespaarmetduco.

Kijk voor meer tips op:
dunea.nl/waterbewust

Terugblik Nationale Kraanwaterdag 2020
Woensdag 23 september was het Nationale Kraanwaterdag. Op deze dag besteedden veel basisscholen in Nederland
aandacht aan kraanwater en hoe je er
slim mee omgaat. Ruim tachtig scholen
in ons leveringsgebied deden hieraan
mee. De feestelijke aftrap vond plaats bij
basisschool De Driemaster in Voorburg,
waar juffen, meesters én gastdocenten
van Dunea een speciale kraanwaterles
verzorgden.

LEREN OVER WATER
Kraanwater is een duurzaam product
dat past bij een gezonde leefstijl. Er
komt heel wat bij kijken voor het uit
de kraan komt! In onze Duincampus in
Meijendel leren kinderen meer over hoe
wij drinkwater maken met behulp van
de natuur.
Lees meer op www.dunea.nl/duincampus

Uw drinkwater
heeft een
hardheid van
ongeveer
8,5 ºDH

Herfst in Meijendel
Het is herfst in Meijendel! Langzaam veranderen de duinen in één groot kleurenpalet.
Van geel via oranje naar donkerrood. Op
dunea.nl/dunea-doe-dingen vindt u een
mooie herfstkleurplaat voor de kinderen of
kleinkinderen waarmee u dit prachtige landschap naar binnen haalt!
Komt u toch zelf naar de duinen? Hou dan
voldoende afstand. Ons bezoekerscentrum
De Tapuit is geopend, maar er mogen maximaal 10 personen tegelijk naar binnen. Een
mondkapje is vanaf 12 jaar verplicht.

Samen met u verbeteren wij onze dienstverlening
Als klant van Dunea krijgt u weleens een brief van ons. Wij zouden graag van u willen
weten wat u van deze brieven vindt. Zijn onze brieven duidelijk? Gebruiken we begrijpelijke taal? Ziet u liever meer plaatjes? Wij vinden uw ideeën en mening belangrijk.
Lijkt het u wat om dit met ons te delen? Geef u dan op voor het online Dunea klantpanel via een e-mail naar klantpanel@dunea.nl.
Geeft u zich op voor het klantpanel, maar kunt u een keer niet? Geen probleem.
U bent niets verplicht.

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

