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Profiel en ambitie
Wat doen we?
Hillegom

Dunea produceert en levert aan circa 1,3 miljoen klanten lekker en betrouwbaar
drinkwater in het westelijk deel van Zuid-Holland. Wij ontvangen jaarlijks

Noordwijkerhout

1 miljoen recreanten in duingebied Meijendel in Wassenaar.

Lisse

We beheren prachtige natuur en beschermen de drinkwaterwinning.
Noordwijk
Teylingen
Katwijk
Oegstgeest
Leiden
Wassenaar

Voorzieningsgebied

Voorschoten
Alphen aan den Rijn
(kern
Benthuizen)

Leidschendam-Voorburg

Den Haag

Zoetermeer

Rijswijk

PijnackerNootdorp

Zuidplas
Lansingerland

Rotterdam
(Nesselande)

Hoe doen we het?
Bergambacht

Waterwingebied

3 Inname water.
4 Water gezuiverd
van organisch
materiaal door
microzeven.

5 Snelfilter.

6 Infiltratie in duinen voor natuurlijke
zuivering en voorraadvorming.
7 Terugwinning van water na
duinpassage.

2 Verlagen fosfaatgehalte door
toevoeging
ijzersulfaat.
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Dunea beheert de duingebieden Meijendel,
Solleveld en Berkheide.

Wijk en Aalburg

Waal

Meetstation
Eijsden
1 Continue
kwaliteitsmeting.

Brakel

6
Extra
innamepunt Lek
Bij vervuiling of
storing kan water
uit de Lek
ingenomen
worden.

Standpijp
Voorkomt
waterslag bij
pompuitval.
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Onze missie, visie en ambitie
Missie Onze klanten kunnen elke dag rekenen op natuurlijk goed drinkwater
en op rust en ruimte in de Randstad. Dunea zorgt voor duin & water.
Visie Water en duinen dragen bij aan een goed leven. In een veranderende
wereld werkt Dunea aan haar toekomstbestendigheid. Dat doen we samen met
anderen. Luisterend naar onze omgeving, komen we op voor de belangen van
onze klanten en verbeteren we onze dienstverlening continu.
Ambitie Ook op langere termijn willen we een gezond bedrijf in ontwikkeling zijn.
De nieuwe strategie Koers 2020 focust daarom op vier accenten, die in dit
jaarmagazine onder de loep worden genomen.
• We zijn er voor onze klanten: onderscheidend in dienstverlening en kwaliteit
• We zijn beter voorbereid op de toekomst door verbreding producten & diensten
• We zijn de beste duinbeheerder van Nederland
• We strijden voor het drinkwaterbelang van de Lek en de Maas.

Productielocatie

Voorzieningsgebied

8 Duinfiltraatpompen. 10 Poederkool voor smaak, 11 Cascade voor beluchting. 13 Langzaam zandfilter.
9 Ontharding.
geur en kleur.
12 Snelfilter.
14 Reinwaterpompen.

15 Distributie naar 1,3 miljoen
klanten in westelijk ZuidHolland.

Dunea heeft productielocaties in Scheveningen, Katwijk en Monster.
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Kwaliteitscontrole
Van bron tot kraan
bewaken wij de
kwaliteit.
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Reinwaterkelders
Opslag van de
dagelijkse voorraad
drinkwater.
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Watertoren
Houdt druk op
de leiding bij
pompuitval.
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Voorwoord Wim Drossaert

WE ZIJN ER VOOR
ONZE KLANTEN
6

8

Dunea werkt aan
toekomstbestendigheid

De klant als klankbord

BETER VOORBEREID
OP DE TOEKOMST
9

Dolgelukkig met een app

11 Grootse prijs voor piepklein clubje
13 DE BESTE DUINBEHEERDER
VAN NEDERLAND
14 Een kikker als kwaliteitscontroleur

Gezond drinkwater leveren en duinen beheren, voor nu en
later. Dat zien we als onze belangrijkste taak. Om ook in de
toekomst een drinkwaterbedrijf en natuurbeheerder te zijn

16 STRIJDEN VOOR HET DRINKWATERBELANG VAN LEK EN MAAS

met de blik vooruit en een stevige positie in de maatschappij,

17 Op de bres voor de bron

is veel nodig. Visie natuurlijk, maar ook lef en ambitie.

18 Waterweetjes
19 Tuinders denken mee

Het zijn de medewerkers van Dunea die dat waarmaken: van
Brakel tot Zoetermeer, van Bergambacht tot Scheveningen.

21 De blik naar buiten

Zij zetten zich met grote betrokkenheid in voor tevreden

22 Kennis brengen in Tanzania

klanten, brengen ons duinbeheer naar het hoogste plan en
werken samen met onze stakeholders aan een schone bron.
Kortom, het zijn de medewerkers die met hun expertise de
belangen van onze klanten behartigen. Het is ook om die
reden dat zij voornamelijk aan het woord zijn in dit magazine.
Aan de hand van de vier accenten van onze Koers 2020
nemen zij u mee in hun dagelijks werk én in hun
ideeën voor de komende jaren.
Samen maken we van Dunea een onderscheidende
organisatie, klaar voor de uitdagingen die de
toekomst ons gaat brengen.
Plein van de Verenigde Naties 11,

Ik wens u veel leesplezier!

2719 EG Zoetermeer
Postadres:
Postbus 756
2700 AT Zoetermeer

Wim Drossaert | directeur

Telefoon: (088) 347 50 00
www.dunea.nl
Uitgave © 2016
Dunea N.V., Zoetermeer
Concept & realisatie
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We zijn er voor
onze klanten
Klanten zijn ons bestaansrecht en het uitgangspunt van wat
we doen. Gezond water, mooie natuur en een onderscheidende dienstverlening is wat zij van Dunea mogen
verwachten. Daarom wordt ingezet op het beter kennen
van onze klanten en een op klantgroepen gerichte aanpak.
We optimaliseren onze producten & diensten tegen de
laagste maatschappelijke kosten.
Wat willen onze klanten? Hoe kunnen we hen ontzorgen?
Welke klantgroepen kunnen we onderscheiden? Welke
communicatiemiddelen moeten we gebruiken? Hoe
kunnen we voorspellen waar, welke problemen ontstaan?
De antwoorden op deze vragen vormen de basis van onze
nieuwe dienstverleningsstrategie. Daarmee willen we de
klant echt centraal stellen. Klantpanels gaan ons helpen
om onze processen en dienstverlening steeds te optimaliseren en te verbeteren.

‘Gezond water,
mooie natuur en een
onderscheidende
dienstverlening is wat
klanten van Dunea
mogen verwachten.’
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Hoe kom je het beste te weten of je dienstverlening goed is? Door het te vragen

aan de klant. Voorheen raadpleegden we
daarvoor de Verbruikersraad, maar sinds
kort vragen we klantpanels naar hun
mening hierover.

De klant als

klankbord
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Advies over allerlei onderwerpen kreeg Dunea tot voor kort van
een groep van tien mensen. Acht klanten uit verschillende regio’s,
plus een vertegenwoordiger van het midden- en kleinbedrijf en
iemand uit een huurdersvereniging. Angelique de Haas, die als
adviseur klant veel met deze Verbruikersraad heeft gesproken,
legt uit: “Heel betrokken mensen, maar de groep vertegenwoordigde niet díe klanten die we ook graag willen spreken. Bijvoorbeeld mensen die moeite hebben om hun rekening te betalen, of
mensen die weinig van watervoorziening afweten. Daarom hebben
we besloten om voortaan wisselende klantpanels naar hun
mening en ervaring te vragen.”

Angelique de Haas:

Bereikbaar

‘We willen graag

Bij wijze van proef schoof het eerste klantpanel in december 2015

weten wat er beter

aan op het hoofdkantoor in Zoetermeer. Onderwerp van gesprek:
de digitale dienstverlening. “We hebben mensen uitgenodigd met
wie we via onze website contact hadden gehad, bijvoorbeeld

kan en of alles
helder is.’

vanwege een verhuizing. We willen graag weten wat er beter kan
en of alles helder is. Daar kwamen geen wereldschokkende
antwoorden uit, maar het bevestigde eigenlijk wat we al dachten:
als waterbedrijf hoef je niet voorop te lopen. We vroegen bijvoorbeeld of onze klantenservice 24/7 bereikbaar moest zijn in andere
gevallen dan een storing. Toen zeiden ze: Hoezo storing? Wat is
dan een storing bij jullie? Het was prettig om te merken dat
mensen ons niet in verband brengen met een kraan waar niks
uitkomt.”

Helpen
Wat staat er voor de komende tijd op de agenda? Angelique:
“In een volgende sessie gaan we klanten raadplegen over brieven
waarvan we merken dat die niet goed gelezen of begrepen
worden. We willen graag weten waar dat aan ligt. Een oud-lid van
de Verbruikersraad heeft gezien zijn achtergrond aangeboden te
helpen bij het samenstellen van zo’n leespanel van mensen met
diverse taalniveaus. Het is mooi dat die betrokkenheid bij ons
bedrijf zo blijft bestaan.”

A
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Beter voorbereid op
de toekomst

‘We ontwikkelen nieuwe
producten en diensten

Geert Geitenbeek (l) en Mathijs Haaksma

die op termijn renderen’

Ook op langere termijn willen we
een gezond bedrijf zijn dat zich blijft
ontwikkelen. Daarom ontwikkelen we
nieuwe producten en diensten die op
termijn renderen. Dit doen we zowel
voor huidige als voor nieuwe klanten.
Onze nieuwe producten en diensten
passen bij onze kernactiviteiten.
Om invulling te geven aan dit
Koersaccent is een innovatiecentrum
opgezet, waarin we een aantal
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nieuwe producten en diensten gaan
bedenken die we de kans geven zich
te ontwikkelen tot renderende
producten of diensten. Zo kunnen
we bijvoorbeeld het duinbeheer ook
voor anderen doen, of warmte/
koudeopslag aanbieden. Op de
in-huis ontwikkelde zuiveringstechniek Geavanceerde Oxidatie is
patent aangevraagd en er liggen
kansen in de waterketen, bijvoorbeeld
rioolonderhoud.

Innovatie in deze vorm is nieuw voor
Dunea, maar dat betekent niet dat we
nu niet experimenteren of meegaan
met onze tijd. Zo hebben we in Leiden
een nieuwe methodiek getest om
waterleidingen te vervangen. De
gewone manier levert veel overlast
op. Met de zogenoemde ballon-techniek ligt de straat korter open en
komen aangesloten huishoudens
maar een keer zonder water te zitten.
Op www.dunea.nl wordt deze techniek met behulp van een visualisatie
uitgelegd.

Dolgelukkig
met een app
Een revolutie voor de buitendienst.
Zo mag je de app Mobiel Werken Buiten
wel noemen. Had de afdeling Klant
voorheen strakke roosters, inmiddels
delen de buitendienstmedewerkers
zelf hun tijd in en werken efficiënt.
De 28 medewerkers zijn in hun nopjes.

Een moment uit een dag bij de buitendienst, ergens in 2014. Gerard komt net bij mevrouw
Nelissen vandaan. Zij had een betalingsachterstand. Nu moet hij een kwartier rijden naar
meneer Blom, die ook achterloopt. En dat terwijl bij mevrouw Nelissen in de straat ook een
bezoek nodig is aan een pand dat volgens de gegevens leegstaat. Maar dat hoort niet tot
Gerards taken, want hij doet alleen incasso.
Hoe kan dit anders? Deze vraag hield projectmanager Mathijs Haaksma en teammanager
Geert Geitenbeek al een poosje bezig. Daar kon ICT wel eens de oplossing voor bieden.
Mathijs begon met bekijken wat er overbodig was in het werkproces. “Dat reizen dus, maar
ook een collega bellen om informatie zou niet moeten hoeven. Bij de binnendienst was
Het Nieuwe Werken ingevoerd en we wisten wat daarvoor nodig was: voor iedereen overal
toegang tot actuele informatie. Dat wilden we ook voor de buitendienst.”
>
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Kiezen

Achterstand weggewerkt

Zo ontstonden de contouren voor een app

Er waren nogal wat eisen aan de app. “Veel

waarmee het hele werkproces onderste-

mensen waren niet gewend aan ICT, dus het

boven werd gezet. “Alles is veranderd,” zegt

moest supersimpel. Stapsgewijs hebben we

Mathijs. “Was iemand voorheen de hele dag

functies aan de app toegevoegd. In juni zijn

met één type taak bezig, nu kan iedereen in

de eerste tien medewerkers met hun iPad

de app zien wat prioriteit heeft en een taak

op stap gegaan om leegstand te contro-

kiezen. Na een incassobezoek kun je dan

leren. Vaak staat een pand administratief

bijvoorbeeld in diezelfde straat een totaal

leeg, terwijl het wel bewoond is. Die

andere opdracht uitvoeren. Dat maakt het

controle verliep voorheen rommelig, maar

werk veel interessanter en je verliest geen

nu vonden mensen het leuk om te doen,

tijd.”

omdat die app zo goed werkt. In juni hadden
we zo’n 3.500 panden te gaan en die achter-

Medewerkers hebben nu ook vrijheid,

stand is helemaal weggewerkt.”

vertelt Mathijs. “Iemand kan bijvoorbeeld
best om 3 uur de kinderen uit school halen.

Trots

Als de weektarget maar gehaald wordt. Met

De volgende stap was incasso. “Alle

die verantwoordelijkheid en dat vertrouwen

betalingsinformatie moesten we daarvoor

werken mensen veel prettiger.”

zichtbaar maken en klanten moesten direct
kunnen betalen. Dat was technisch lastig,
maar het is gelukt. Vroeger liep iedereen
met een stapel enveloppen een looproute
volgens de postcodes – geen handige
indeling. Nu hebben ze een kaart met
stippen. Iedereen vindt het leuk, de productiviteit is omhoog geschoten. Dat komt ook
doordat ze nu precies kunnen zien hoeveel
geld ze hebben opgehaald. Daar zijn ze trots
op, dat motiveert.”
De app blijft in ontwikkeling, er komen
steeds mogelijkheden bij. Ook dient deze
app van de afdeling Klant als voorbeeld voor
apps voor andere buitendiensten.

Mathijs Haaksma:

‘Was iemand voorheen de
hele dag met één type taak
bezig, nu kan iedereen in de
app zien wat prioriteit heeft
en een taak kiezen.’

Ruimte
Was er eerst weerstand bij de afdeling tegen
deze nieuwe werkvorm? “Nee, het ging
bijna vanzelf”, zegt Mathijs, “want we
hebben de app helemaal in samenspraak
met de medewerkers ontwikkeld. Ze zagen
dat wij hun feedback ook echt verwerkten.
Ze waren er trots op, het was hún project.”
Mathijs waardeert de ruimte die hij en het
projectteam kregen om het idee uit te
voeren. “Ik geloofde erin dat de buitendienst
er gelukkiger van zou worden. Maar dat
moet je ook kunnen bewijzen, en dat mocht.
En niet alleen de medewerkers hebben er
profijt van. De bespaarde tijd gaat namelijk
regelrecht naar meer aandacht voor de
klant.” A
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Inmiddels is hij er niet meer beduusd van, maar
dat was wel anders toen Hans Peters werd
genomineerd tot NVDO Maintenance Manager
of the Year 2015. En helemaal toen hij nog won
ook! Hij belandde in een achtbaan van
ervaringen, voor én na de prijsuitreiking.

Grootse prijs voor
piepklein clubje
“Ik weet nog steeds niet wie ons heeft genomineerd,” zegt teammanager
Werktuigbouw en Infra Hans Peters. Lachend vervolgt hij: “Dat frustreert me
enorm, ik zál erachter komen!” Van de 1.800 aangesloten bedrijven bij de
NVDO, de vereniging voor doelmatig onderhoud die de prijs uitlooft, hoort
uitgerekend de onderhoudsmanager van Dunea eind 2014 dat hij een van de
17 geselecteerden is voor de prijs. “Het is de eerste nominatie voor een
drinkwaterbedrijf, bij de NVDO zitten vooral grote industriële bedrijven,”
vertelt hij. “Een ongelofelijke eer. Blijkbaar is iets aan ons piepkleine Duneaclubje opgevallen.” Bescheiden als hij is, blijft Hans spreken in de
meervoudsvorm: hij ziet de prijs niet als zijn eigen verdienste, maar vooral als
die van zijn team.
>
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Hans Peters:

‘Ik heb veel contacten

opgedaan, een hoop van

anderen geleerd en mensen
met elkaar kunnen

verbinden!’

>

Mensen verbinden
De prijs werd uitgereikt in Ahoy in Rotterdam. Het juryrapport wordt voorgelezen en men is lovend over Hans’
vaardigheden om samen te werken met andere disciplines, andere afdelingen binnen Dunea en zijn eigen team,
en over zijn vriendelijke en motiverende leiderschap. Ook zijn oog voor vernieuwing en verbetering wordt geroemd.
Daarna voert de juryvoorzitter de spanning op. Wie is de winnaar…? “Toen viel mijn naam,” zegt Hans. “Ik wist niet
wat me overkwam. Onze Dunea-tafel in Ahoy ontplofte. En meteen was er van buiten brede belangstelling voor
ons onderhoudsclubje.” Dat is misschien nog wel het mooiste van de prijs, denkt Hans. “Er staan vakbladen op de
stoep, je wordt voor van alles uitgenodigd. Ik heb veel contacten opgedaan, een hoop van anderen geleerd en
mensen met elkaar kunnen verbinden.”

Spin-off
De prijs heeft Hans én Dunea veel opgeleverd. “Er is een wereld voor ons opengegaan. We hebben kunnen
aansluiten bij opleidingsinstituten en bedrijven, kennis gedeeld, veel opgestoken. Wat je buiten de deur ziet,
kun je hier ook inzetten. Nu ik in de jury zit voor de winnaar van 2016, kijk ik bij bedrijfsbezoeken ook goed rond.
De spin-off is onmetelijk.” A
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De beste
duinbeheerder
van Nederland

In duinbeheer loopt Dunea voorop
en dat weten onze klanten. Hierdoor
kunnen we rekenen op het sterke
draagvlak dat we nodig hebben voor
onze bedrijfsvoering en op begrip en
steun voor ons natuurbeheer. Onze
stakeholders en andere partijen
kennen onze reputatie op het gebied
van duinbeheer en vragen ons hierdoor
om onze expertise in te zetten.
Het Programma Investeringen
Meijendel verbetert de kwaliteit van
de infrastructuur voor de waterwinning en die van de natuur. Een meerjarenprogramma dat zand, wind en
water weer vrij spel geeft. Zo kunnen
de duinen zich opnieuw ontwikkelen
tot een zogenoemd ‘grijs duin’: het
oorspronkelijke ecosysteem van dit
unieke landschap. In natuurgebied
Blankenhoeve is begroeiing verwijderd om de oorspronkelijke flora de
ruimte te geven om terug te keren.
Hierdoor wordt het gebied weer
dotterbloemgrasland: een aantrekkelijk landschap met veel bloemen.

‘De weg is geopend
naar een nieuwe
Een belangrijke mijlpaal voor
waterwinning én natuur werd op
30 december 2015 bereikt. Toen
kwamen Dunea en Staatsbosbeheer
tot een afspraak over het gebruik en
de vergoeding van staatsgronden in
de duinen. De bestaande erfpachtcontracten zijn eeuwigdurend
afgekocht. Daarmee is aan een
langlopende kwestie een einde
gekomen en is de weg geopend naar
een nieuwe samenwerking met
Staatsbosbeheer. Die samenwerking
komt tot stand middels een groenfonds, dat Dunea en Staatsbosbeheer
samen beheren en dat wordt ingezet
voor natuur- en recreatieprojecten
in ons voorzieningsgebied.

samenwerking’
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De duinen zorgen voor ons water.
Wij zorgen voor de duinen.
Die boodschap zetten we sinds
september 2015 kracht bij met een
visuele campagne. Grappig én

serieus, en veel effectiever
dan verwacht.
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Een kikker als
kwaliteitscontroleur
Een grazend rund voorstellen als onderhoudsmonteur, een idyllisch
meertje als watertank, een groene kikker als kwaliteitscontroleur.
Het gebeurt in de campagne die Dunea in 2015 is gestart.
Communicatieadviseur Debbie Koorn vertelt: “Toen we in 2013 een
imago-onderzoek deden, bleek dat slechts 57 procent van de mensen
Dunea kende als natuurbeheerder. Degenen die niet wisten dat we de
duinen beheren, beoordeelden ons op andere aspecten van onze diensten
lager. Daarin zagen we een kans. Daarom zijn we in september met een
campagne meer ruchtbaarheid gaan geven aan ons natuurbeheer.
We wilden klimmen naar de 60 procent, dat leek ons wel haalbaar.”
Debbie’s collega Sandra Zittersteijn knikt. “Iedereen heeft baat bij het
natuurbeheer door Dunea. Uit de duinen komt goed drinkwater, er leven
bijzondere plant- en diersoorten, de zeereep tussen Den Haag en Katwijk
staat mede dankzij ons niet vol villa’s. Het is belangrijk dat veel mensen
weten van ons natuurbeheer. Begin 2016 hebben we een tussenmeting
gedaan, en toen zaten we op 65 procent! De campagne werkt dus
heel goed.”

Konijn
De uitstraling is mooi en vrolijk tegelijk, met prachtige natuurfoto’s en een
tekst met een twist. “We koppelen termen uit ons werk aan de natuur,”
legt Debbie uit. “Toen we de tarieven bekendmaakten, stond er bijvoorbeeld een konijntje bij met de tekst: ‘Goed nieuws van onze buitendienst’.
Overal waar het kan verbinden we de duinen met onze dienstverlening.”
Sandra ziet het effect. “Voorheen werden we vaak gezien als dat nutsbedrijf dat zich met de duinen bemoeide. Nu vragen gemeenten en andere
natuurbeheerders vaker onze expertise. Daar zijn we blij mee. We kunnen
bij plannen beter vooraf adviseren dan dat er achteraf toestanden
ontstaan.”

Debbie Koorn en Sandra Zittersteijn:

‘Sterke stijging in de
herkenbaarheid van
Dunea als natuurbeheerder:
de campagne werkt dus

Ook binnenshuis bij Dunea is de campagne goed ontvangen. Daar heeft
het enthousiasme van de twee wel voor gezorgd. “Toen een Galloway-

heel goed!’

rund als onderhoudsmonteur werd geopperd, waren we even bang dat
onze eigen monteurs dat niet zouden waarderen. Maar ze vonden het juist
hartstikke leuk!” zegt Sandra. Debbie lacht: “Een van hen merkte op dat de
échte onderhoudsmonteurs in de duinen konijnen zijn. Toen zeiden ze: nou
moeten we zeker met een konijn op onze auto gaan rondrijden. Nee hoor,
wij willen die koe!” A
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Hoe schoner onze bron, hoe minder we hoeven te zuiveren
en hoe lager de uiteindelijke kosten van ons drinkwater.
We werken samen met alle partijen met invloed op de Lek
en de Maas die daaraan kunnen bijdragen en zullen altijd
opkomen voor de belangen van onze klanten. We nemen
het voortouw om anderen bewust te maken van het belang
van schoon water: in de directe leefomgeving en als bron
voor drinkwater.
De Maas kan en moet schoner. Met dat doel werkt Dunea
samen met waterschappen en drinkwaterbedrijven langs
de Maas en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu in
het project Schone Maaswaterketen. Gezamenlijk onderzoeken we een nieuwe zuiveringstechnologie om geneesmiddelenresten en andere microverontreinigingen uit het
stedelijke afvalwater te halen. Ook wordt in kaart
gebracht welke positieve gevolgen zo’n extra zuivering
mogelijk heeft voor natuur, recreatie en de betrouwbaarheid van de Maas als bron voor de drinkwaterproductie.

Betere samenwerking met stakeholders voor een goede
waterkwaliteit kan helaas de gevolgen van klimaatverandering op onze bron niet voorkomen. Dunea zet daarom
niet alleen in op preventieve maatregelen, maar ook op
een gefaseerde uitbreiding van onze zuivering om
ongewenste stoffen uit het Maaswater te verwijderen.
In 2015 zijn de voorbereidingen getroffen voor een extra
zuiveringsstap in Bergambacht: een in-huis ontwikkelde
methode van Geavanceerde Oxidatie. In 2018 wordt
2.200 m3 water per uur extra gezuiverd voordat het naar
de duinen wordt vervoerd. Met deze innovatie bereiden
we ons voor op de toekomst.

Pompstation in Bergambacht

‘De Maas kan en
moet schoner’

Strijden voor het
drinkwaterbelang
van Lek en Maas
16 Samen op Koers

Dunea is net als WML en Evides voor de productie van
drinkwater afhankelijk van rivierwater uit de (Afgedamde)
Maas. In de zomer van 2015 werd vastgesteld dat de Maas
was verontreinigd met de chemische stof pyrazool. Deze
stof is in bepaalde concentraties gevaarlijk voor mens en
milieu.

naar behoren. Nadat er meerdere
gesprekken zijn gevoerd met alle betrokken
partijen en – goede bedoelingen ten spijt –
er nog steeds pyrazoolhoudend afvalwater
werd geloosd én het waterschap niet bereid
bleek handhavend op te treden, hebben
WML en Dunea in een spoedprocedure de

Omdat de veiligheid van het drinkwater niet

rechtbank verzocht een eind te maken aan

langer kon worden gegarandeerd zijn de drie

de giflozingen.

bedrijven gestopt met inname van rivierwater uit de Maas en hebben water uit

De drinkwaterbedrijven waren vooral

alternatieve bronnen gehaald. Voor Dunea

verbaasd over het optreden van het water-

betekende dit een overschakeling naar

schap. “De taak van een waterschap in een

inname van water uit de Lek.

situatie als deze is handhavend op te treden,
maar in plaats daarvan werd het lozen

Inlaat Afgedamde Maas

De verontreiniging was afkomstig van een

feitelijk gedoogd” vertelt Klaas Jan de Jong,

industriecomplex in Sittard. De zuiverings-

hoofd Juridische Zaken binnen Dunea.

installatie van het afvalwater werkte niet

>

Op de bres voor
de bron
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Waterweetjes

Dunea distribueert
zuiver drinkwater naar

Klaas Jan de Jong:

1,3

miljoen klanten in het
voorzieningsgebied

‘Een klinkende overwinning
voor de drinkwatersector
en een duidelijke
boodschap aan onze
klanten.’

75

Dunea produceert

miljard

liter lekker drinkwater
per jaar

>
“Ik had het gevoel dat het schap meer was
begaan met de belangen van de industrie
dan met de zorg voor schoon rivierwater.”

Rechter
Nadat duidelijk werd dat verder praten
met het waterschap niet tot resultaat zou
leiden, hebben WML en Dunea de stap
naar de rechter gezet. Klaas Jan:
“De uitspraak van de rechtbank laat aan
duidelijkheid niets te wensen over.
De uitspraak is een klinkende overwinning
voor de drinkwatersector als geheel en een
duidelijke boodschap aan onze klanten dat
wij er alles aan doen om te zorgen voor
drinkwater van uitstekende kwaliteit. Het is
goed om te zien dat ook het waterschap
inmiddels die belangen ziet en de goede
dingen doet.” A

18 Samen op Koers

4.330
Dunea beheert

kilometer aan hoofdleidingnet

Tuinders
denken
mee

De sector land- en tuinbouw kan veel doen aan de
kwaliteit van het oppervlaktewater in de Bommelerwaard. Als stimulans hiervoor heeft Dunea in 2015 de
Innovatieprijs bedacht voor het beste idee om

F

vervuiling te voorkomen.

Fruitteler Thijs Verhoeven uit Rossum had er niet op
gerekend dat hij op 15 november 2015 voor een volle zaal
naar voren zou worden geroepen. Hij, de winnaar? Met zijn
eenvoudige plan? Toch vond de jury zijn inzending
zo doeltreffend dat ze hem de Dunea Innovatieprijs 2015
toekende. Mirja Baneke, die als consultant dagelijks met
drinkwatervoorziening en waterbeheer bezig is, was erbij.
“Thijs Verhoeven had bedacht dat je overschotten van
spuitvloeistoffen beter in tonnen kunt bewaren voor een
volgende keer dan ze maar op te spuiten. Een idee dat
iedereen meteen kan overnemen. Bij het woord innovatie
denk je al gauw aan technologisch vernuft. Maar dat hoeft
helemaal niet. Ook bestaande dingen combineren tot iets
nieuws is innovatie.”
>
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A
>
Mirja Baneke:

‘Bij het woord innovatie
denk je al gauw aan
technologisch vernuft.
Maar dat hoeft helemaal
niet.’

De fruitteler was ook verbaasd

Vandaar dat we deze Dunea

omdat hij zijn idee zo vanzelf-

Innovatieprijs hebben bedacht.

sprekend vond, vertelt Mirja.

De winnaar bewijst dat je geen

“Juist dat is er zo goed aan. Het

Einstein hoeft te zijn om met

stimuleert anderen om ook

iets vernieuwends te komen.”

dicht bij huis te blijven en te

De plannen van de net-niet-

kijken wat er mogelijk is. Het

winnaars zijn ook gepresen-

hoeft allemaal niet ingewikkeld

teerd, zegt Mirja. “Het zijn

te zijn. Het winnende plan is

allemaal goede voorbeelden die

goedkoop en goed toepasbaar.

collega’s stimuleren om ook iets

Het is eenvoudig, maar je moet

moois en toepasbaars te

er maar opkomen.”

bedenken.”

Positieve aandacht

Was de prijs in 2015 alleen

De uitstoot van vervuilende

bedoeld voor fruittelers, vanaf

stoffen in de Bommelerwaard is

2016 komen inzenders uit de

al jaren een aandachtspunt van

hele land- en tuinbouwsector in

Dunea, omdat dit grote invloed

de Bommelerwaard in

heeft op de kwaliteit van het

aanmerking. A

water bij het innamepunt. “Het
is in ieders belang dat het
oppervlaktewater schoner
wordt. De land- en tuinbouw
hebben in dit verband regelmatig negatieve aandacht
gehad. Nu wilden we dit op een
positieve manier benaderen.
20 Samen op Koers
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Om ons werk goed te kunnen doen, is het belangrijk dat we de belangrijkste ontwikkelingen en issues bij onze stakeholders kennen. En dat zij op hun beurt weten van onze
belangen. Dat is de kern van ons Strategisch Omgevingsmanagement (SOM).
Meer aandacht voor SOM werpt zijn vruchten af. Zo hebben in 2015 negen partijen een
intentieverklaring ondertekend om de waterkwaliteit van onze bron de Afgedamde Maas te
beschermen en te verbeteren. De maatregelen variëren van gezamenlijke inzet om emissies van
gewasbeschermingsmiddelen terug te dringen tot elkaar tijdig informeren over baggerwerkzaamheden in de rivier of ruimtelijke ingrepen. Een andere succesvolle samenwerking in 2015
was de kraanwatercoalitie, bestaande uit onder andere vier drinkwaterbedrijven en natuur- en
duurzaamheidsorganisaties. Deze coalitie haalde 100.000 handtekeningen op om kraanwater
voor eens en altijd beschikbaar te krijgen in de Nederlandse horeca en op festivals.
Over de grens
Onze blik naar buiten beperkt zich niet tot Nederland; al vele jaren is Dunea actief in ontwikkelingslanden om bij te dragen aan de doelen van de Verenigde Naties. De drinkwaterwet stelt
dat drinkwaterbedrijven 1% van hun omzet mogen besteden aan internationale hulp. Dunea
wil echter geen ‘stand-alone’ ontwikkelingswerker meer zijn: we gaan het buitenlandbeleid
herijken door aansluiting te zoeken bij wat onze stakeholders, aandeelhouders en klanten
bezighoudt. In het voorlaatste jaar van onze samenwerking met het waterbedrijf in Mwanza,
Tanzania werd een mijlpaal bereikt. De eerste 1.500 gereviseerde en gekalibreerde watermeters
uit Nederland zijn geleverd. De meterwerkplaats kan op ‘eigen’ benen de toekomst in. A
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Kennis brengen
in Tanzania
22 Samen op Koers

In Mwanza, de op één na grootste stad van
Tanzania, gaat veel drinkwater verloren door
lekkages in het net. Hoe dat komt en wat
eraan te doen is, onderzocht Michel Helgers
ter plekke. En hij ontdekte dat daar een lange
adem voor nodig is.
Afspraak
In de vijf jaar dat Dunea met het project
bezig is, is er toch veel vooruitgang geboekt.
“Om het verbruikte water te kunnen meten
“Mwauwasa, het waterbedrijf in de stad

en afrekenen, heeft Dunea veel water-

Mwanza, heeft een mooie productielocatie

meters beschikbaar gesteld. Ook is een

voor drinkwater,” zegt teammanager

watermeterwerkplaats gebouwd, zodat

uitvoering Michel Helgers, “maar een deel

medewerkers van het waterbedrijf de

van dat water komt niet bij mensen uit de

meters zelf kunnen ijken en reviseren.

kraan, omdat het onderweg uit het net lekt.

Dan ontvangen klanten goede nota’s.

Lekkages worden niet of hooguit provi-

Het leidingnet is digitaal in kaart gebracht

sorisch gerepareerd. Ik heb bij monteurs

om hydraulische berekeningen te kunnen

meegekeken hoe dat gaat: ze draaien

maken. Organisatorisch zijn ook vorde-

bijvoorbeeld een rubberen band om de

ringen gemaakt. Dunea heeft al veel kennis

leiding. Dat helpt natuurlijk maar even.”

overgedragen, er zit beweging in.”

Michel reisde in december voor twee weken
af naar een van de twee drinkwater-

Koningsdag

projecten van Dunea in Tanzania om het

In het weekend greep Michel de kans om

lekverlies te onderzoeken en aanbevelingen

meer van het land te zien. “In een reservaat

te doen. Er valt veel te verbeteren, zag hij.

heb ik met eigen ogen de ‘big five’ gezien.

“Als bij een lekkage een buis vol modder-

Heel bijzonder. Ik was voor het eerst in

water loopt, hebben ze niet de middelen

Afrika. Het is zo’n totaal andere wereld!

om die schoon te spoelen. Materialen zijn

In de stad krioelt het van de mensen en

slecht of ontbreken en vervoer is lastig.

overal is straathandel. Het is daar elke dag

De monteurs staan zonder laarzen of

Koningsdag.”

schoenen in de prut, en een planning

Binnen zijn twee weken viel een feestdag

is er nauwelijks.”

waarop de president de bevolking had

‘Organisatorisch zijn ook
vorderingen gemaakt.
Dunea heeft al veel
kennis overgedragen.’

opgeroepen om de straten schoon te
maken. “Dat deed iedereen heel opgewekt.
Typisch was dan wel dat het bij elkaar
geveegde vuilnis niet werd opgehaald.”
Lachend besluit Michel: “Misschien is het
ook wel te Nederlands om dat te
verwachten.” A
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‘Gezond water, mooie natuur
en een onderscheidende
dienstverlening is wat
klanten van Dunea mogen
verwachten.’
> Lees meer op pagina 5

