JULI 2018 | INFORMATIE, TIPS EN ACHTERGRONDEN VAN UW DRINK WATERBEDRIJF EN NATUURBEHEERDER

De duinwachters bij Dunea: wat doen ze eigenlijk?
Duinwachter Boris Temming neemt u mee in zijn wereld

Dunea beheert drie duingebieden tussen Monster en Katwijk: Solleveld, Meijendel en Berkheide. Deze drie gebieden
zijn van groot belang voor het zuiveren van drinkwater. Boris: “Uniek in de wereld! Wij gebruiken de reinigende kracht
van de natuur. Daarom is het heel belangrijk goed te zorgen voor de duinen. En dat is mijn taak. Ik ben ‘de gastheer’
van het gebied.”

LIVE CONCERTEN

“Het leuke van duinwachter zijn, is dat je altijd buiten
bent en de natuur echt ervaart. In het voorjaar zie je de
jonge reeën en vosjes om je heen geboren worden en
hoor je de prachtige ‘live concerten’ van de nachtegaal.
In de herfst staat Meijendel vol met bijzondere paddenstoelen. En als we een koude winter hebben, zie je als een
van de eersten het duin in een winterwonderland veranderen. Wat voor mij het beroep ook mooi maakt, is dat
ik mijn passie en liefde voor de natuur mag overbrengen
aan geïnteresseerde recreanten.”

ELKE DAG ANDERS

De duinwachters van Dunea zijn de aanspreekpunten
voor recreanten en hulpdiensten in het duingebied. “Ik
heb eigenlijk geen standaard werkdagen, want echt: elke

dag is anders. Maar ik begin mijn werkdag altijd met een
kop koffie om de dag door te nemen met collega’s. Mijn
ochtend kan bestaan uit surveilleren. Ik ga op pad in de
duinen en controleer of mensen zich aan de regels houden: of ze de hond aan de lijn hebben en of er bijvoorbeeld geen brommers door het duingebied crossen. In de
middag kan er een excursie door het duingebied op het
programma staan.“
Tot slot een tip van duinwachter Boris: “Kom wandelen
in een van onze prachtige gebieden. In Meijendel kunnen de kinderen zich uitleven in het ‘Monkeybos’ en de
aap uithangen in deze ‘coole’ speeltuin. Houdt u meer
van rust? Koop een dagkaartje in ons bezoekerscentrum
en dwaal uren in het mooie en stille wandelgebied de
Kijfhoek en Bierlap.”

Terug van vakantie?
Kraan doorspoelen
Reparatie aan grootste leiding van Dunea
Vanaf 6 augustus werken we aan onze rivierwatertransportleiding tussen Bergambacht en de duinen.
Er stroomt dan even geen voorgezuiverd rivierwater
naar onze waterwingebieden.
Vanaf Bergambacht lopen twee grote transportleidingen naar de duingebieden tussen Katwijk en Monster.
De grootste leiding, met een doorsnede van anderhalve meter, moet Dunea tijdelijk afsluiten vanwege
herstelwerkzaamheden. Doordat één leiding buiten
gebruik is, komt er minder water in de duinmeren van
onze duingebieden. Dit zal vooral in Berkheide en
Meijendel te zien zijn voor wandelaars.

TIEN CENTIMETER PER DAG

Hans Lucas, beleidsadviseur natuur, legt uit: “Na afsluiting van de leiding, zakken de plassen zo’n tien
centimeter per dag. Een week na de start zal een aantal duinmeren duidelijk minder water hebben of droog
staan. Uiteraard houden we rekening met de flora en
fauna in de gebieden en nemen we hiervoor de nodige
maatregelen.”
Als natuurbeheerder sluit Dunea de watertoevoer
naar de duinen zo min en zo kort mogelijk af. Lucas:
“Met de planning en de aanpak is maximaal rekening
gehouden met het effect op de duinen. De plassen
met de meeste ecologische waarde, houden we buiten
de werkzaamheden.”

Bent u langer dan een week niet thuis geweest? Dan heeft het
water in de leidingen van uw huis een tijdje stilgestaan. Spoel
bij thuiskomst de kranen in huis 1 minuut door om weer lekker
vers en koel water te krijgen.
Water is een beperkt houdbaar product dat u het beste vers consumeert. Stilstand kan de kwaliteit van het water negatief beïnvloeden. Spoel daarom bij thuiskomst de leidingen even goed door.
Daarvoor zet u alle warm- en koudwaterkranen één minuut open.
Laat het water rustig stromen en voorkom dat het water vernevelt.
Daarna is het water weer lekker koel en klaar voor consumptie.
Meer informatie leest u op www.dunea.nl/kraandoorspoelen.

ER IS ZOVEEL TE BELEVEN IN DE DUINEN
THEMA-EXCURSIES

OP PAD MET DE SCHAAPSHERDER

Wilt u de mooiste plekken van Meijendel leren kennen of
alles ontdekken over een bepaald thema? Dunea biedt uiteenlopende thema-excursies aan.

U kunt ook met onze schaapsherder mee om samen met
haar Meijendel te ontdekken. Aanmelden is niet nodig, behalve in vakantieperiode.

WOENSDAG 25 JULI, 10.00 UUR, MEIJENDEL

VRIJDAG 17 AUGUSTUS, 10.00 UUR, MEIJENDEL

VLINDERS EN ANDER GEVLEUGELTE

WOENSDAG 22 AUGUSTUS, 14.00 UUR, MEIJENDEL

PARNASSIA EN MEER ZOMERBLOEI

WOENSDAG 29 AUGUSTUS, 10.00 UUR, MEIJENDEL
WOENSDAG 5 SEPTEMBER, 10.00 UUR, MEIJENDEL

Voor meer informatie en aanmelden, kijk op: www.dunea.nl/duinen/activiteiten.

Belangrijke informatie voor u als klant!
Met de komst van onze nieuwe website en ons nieuwe klantsysteem zijn er voor u als klant dingen veranderd in 2018. Zo is het
facturatiemoment opgeschoven en ziet uw factuur er anders
uit. Ook Mijn Dunea is vernieuwd. Kijk op de homepage van
www.dunea.nl wat er nog meer veranderd is.

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

