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Vrijwilliger Heleen Verduijn:

‘Solleveld is mijn stek’
Buiten genieten van de prachtige natuur in Solleveld. Dat is wat Heleen Verduijn het liefste
doet. “Ik kan er niet vaak genoeg komen. Het is natuurlijk maar een klein gebied, maar het
is net of je in een andere wereld bent”.
“Jaren geleden was er in Solleveld nog een
vaste duinwachter die ik vaak tegenkwam
tijdens een wandeling. Ik hielp hem wel eens
met het uitzetten van afrastering voor de
schapen. Dat vond ik zo leuk om te doen dat
ik beheervrijwilliger in Solleveld ben geworden. Ik beteken graag wat voor dit mooie gebied”. In oktober 2019 is Heleen samen met
een kleine groep vrijwilligers gestart om één
keer per twee weken op dinsdag allerlei beheerklussen op te pakken in Solleveld. “We
verwijderen bijvoorbeeld jonge takken van
wilgen of begroeiing van afrastering. Het
werk is zeer divers en we werken ons vaak
letterlijk in het zweet”. Door de coronacrisis
ligt het werk nu al een lange tijd stil. “Het
meeste mis ik het samen zijn. Voor mij geldt
dat ik tijdens dit werk echt even mijn hoofd
kan leegmaken”.
Naast een groep beheervrijwilligers is er
ook een grote groep onderzoekvrijwilligers.

Beide leveren een waardevolle bijdrage aan
de kwaliteit van onze natuur. De gegevens
die de onderzoeksgroep verzamelt zijn nuttig voor het natuurbeheer. “Het vertelt ons
bijvoorbeeld hoe het met een bepaalde
dier- of plantensoort gesteld is. Ook weten
we door deze gegevens hoe we ons duinonderhoud het beste kunnen inrichten”, aldus Harrie van der Hagen, beleidsadviseur
natuurstrategie bij Dunea. De coronacrisis
werkt ook hier nadelig. Harrie: “Sommige
gegevens worden al meer dan twintig jaar
verzameld, maar omdat er in 2020 geen
gegevens zijn verzameld voor een van de
meetnetten, zijn deze ketens nu doorbroken en dat is toch jammer”.

Volg onze social
media kanalen

De groep van Heleen kan in ieder geval niet
wachten om weer aan de slag te kunnen.
“Iedereen is zo enthousiast, we staan echt
te trappelen om weer op onze geliefde plek
samen de schouders eronder te zetten”.

@DeTapuit
@detapuit
@duingebieden_dunea

Volg de kerkuilen live
Het broedseizoen is begonnen en dus is er ook weer veel activiteit in de kerkuilenkast bovenin De Tapuit, ons bezoekerscentrum in Meijendel. Met 2 camera’s volgen
wij al jaren het wel en wee van de kerkuilen in de kast.
In onze duingebieden komen veel verschillende diersoorten voor. We hebben het geluk dat we één soort extra goed kunnen volgen, omdat hun nest in ons bezoekerscentrum zit: de kerkuilen. Het ziet er dit jaar weer goed uit voor het uilen-paar, want
de eerste eieren zijn gelegd. Met een beetje geluk kunt u binnenkort dus de eerste
uilskuikens via de webcam bekijken.
Bent u ook benieuwd hoe het dit broedseizoen gaat verlopen? U kunt 24 uur per dag,
7 dagen per week, live meekijken via www.dunea.nl/kerkuilen. Houd de site ook in de
gaten voor leuke online activiteiten.

Corona van invloed
op de waterrekening
Corona heeft invloed op het waterverbruik. In 2020 gebruikte 22% van de huishoudens gemiddeld 20.000 liter meer
dan zij in een normaal jaar gebruiken.
Wij denken dat dit een optelsom is van
een hete zomer, niet op vakantie gaan en
thuiswerken.
De voorschotbedragen die u gedurende
het jaar betaalt voor drinkwater, zijn berekend op basis van uw verbruik in het
verleden. Als u meer water verbruikt dan
het jaar ervoor, is de optelsom van de
voorschotten niet meer voldoende en
moet u bijbetalen als de perioderekening
verschijnt. Tegelijk wordt het nieuwe voorschotbedrag automatisch verhoogd, om
te voorkomen dat u het jaar erna opnieuw
moet bijbetalen.

Zwerfafval in de duinen
Door de toegenomen drukte in onze duingebieden zien we helaas ook een toename
in de hoeveelheid zwerfafval. Ondanks dat we de prullenbakken vaker legen, raken ze
soms toch vol. Soms zien we dat mensen hun afval vervolgens naast de prullenbak
achterlaten. Het afval kan dan wegwaaien of meegenomen worden door dieren, waarna het in de natuur belandt of opgegeten wordt door dieren. Dit is schadelijk voor de
dieren en ook voor onze waterwinning.
Dus brengt u binnenkort een bezoek aan één van onze duingebieden? Neem dan alstublieft uw afval mee naar huis als de afvalbakken vol zijn. Zo houden we samen de
duinen schoon en helpt u ons de natuur te beschermen.

Hoeveel water u het komende jaar
verbruikt, hangt mede af van hoelang de
corona-maatregelen zoals de lockdown
en thuiswerken nog duren. Verwacht u
een hoger verbruik en wilt u tijdig uw
waterverbruik hierop aanpassen? Ga
naar www.dunea.nl/mijndunea.

IS UW VERBRUIK ‘NORMAAL’?

Landelijk gebruikt een Nederlander gemiddeld 119 liter per persoon per dag, zo
weten we uit onderzoek. In een ‘normaal
jaar’ komt dat uit op ruim 43 duizend liter
per persoon (43m3). Dit gemiddelde verbruik is gebaseerd op alle Nederlanders.
Wat voor u een normaal verbruik is, hangt
af van uw persoonlijke situatie. Wat uw
persoonlijke woonomstandigheden ook
zijn, bewust omgaan met water is altijd
goed. Kijk op www.dunea.nl/waterbewust
voor tips in en om het huis.

Douchen
(8 minuten)
Gemiddeld 70 liter

WC
doorspoelen
Gemiddeld 8 liter

Vaatwasser
(1 wasbeurt)
Gemiddeld 10 liter

Tip: douche 1 à 2
minuten korter

Tip: gebruik de
bespaarknop

Tip: pas aanzetten
als hij vol is

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

