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Schouders eronder om
drinkwatertekort te voorkomen
De bevolking in de regio groeit harder dan eerder
voorspeld. Niet in 2040 maar al in 2035 zijn
er 1,5 miljoen mensen die drinkwater nodig
hebben. Daarnaast zijn er uitdagingen met
opkomende stoffen. Dunea heeft een plan,
maar heeft haar omgeving nodig om die te kunnen
realiseren.
Lees meer »
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Drinkwater veilig houden in de
warmtetransitie
De warmtetransitie komt op stoom. Mooi, want we
moeten ‘veranderen om te blijven’. Maar de
uitvoering mag natuurlijk niet ten koste gaan van
andere eerste levensbehoeften. Weet u al waarop
te letten om in de toekomst ook veilig drinkwater te
houden?

Lees meer »

De Tapuit: leren en je laten
inspireren
Het bezoekerscentrum in Meijendel is totaal
vernieuwd. Eind september verrichtte
Burgemeester De Lange (Wassenaar) de officiële
heropening. Het is een inspiratieplek om duin en
water te beleven, om andere gebieden in Nationaal
Park Hollandse Duinen te ontdekken. Kom eens
langs!
Lees meer »
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Zuidplas wil aquathermie voor
nieuwe wijk
De gemeente Zuidplas en Dunea Warmte & Koude
BV gaan onderzoeken of de toekomstige woningen
in het Vijfde Dorp duurzaam verwarmd en gekoeld
kunnen worden met warmte en koude uit
drinkwater. Begin september tekenden zij een
intentieovereenkomst.

Lees meer »

Drink water, vang plastic
Jong geleerd is oud gedaan. Vanuit die gedachte
betrekken wij kinderen in de basisschoolleeftijd bij
(drink)water en natuur. Ons educatieprogramma groeit en omvat behalve gastlessen en
excursies ook inzet voor evenementen als de Vliet
Clean Sup en de Nationale Kraanwaterdag.

Lees meer »

Update officiële status NPHD
Op korte termijn is er nog geen officiële Nationaal
Park-status voor Hollandse Duinen. Wel vindt er
constructief overleg plaats dat tot toekenning kan
leiden. Medio 2022 verwacht het ministerie van
LNV te beschikken over een afgestemd
toetsingskader om de aanvraag te kunnen
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beoordelen. De 52 samenwerkingspartners werken
door aan het uitvoeringsprogramma.
Lees meer »

Lezersonderzoek, help ons de nieuwsbrief te verbeteren!
Graag komen we iets meer te weten over u onze nieuwsbrieven ontvangt. Wilt u in
het formulier 5 korte vragen over beantwoorden? De antwoorden zijn anoniem.
Gebundeld geven ze ons meer inzicht in succes en verbeterpunten. Alvast hartelijk
dank!
Lees meer »

Contact

Volg ons op social media

Een vraag of inhoudelijke reactie?
Neem contact met ons op.
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