Pia Teeuwen
duneanieuws@dunea.nl
dinsdag 30 maart 2021 15:39
Griffie-Hillegom
Dunea en de energietransitie | klimaatadaptatie en wateketen |Nieuwe
cultuurhistorische wandeling

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Nieuwsbrief voor relaties van Dunea

Lees online | Afmelden | Doorsturen

MAART 2021

Dunea & de energietransitie
De energietransitie is één van vele opgaven van
overheden en noodzakelijk om de gestelde
klimaatdoelen te halen. Dunea draagt met haar
leidingen graag bij aan deze opgave door het
leveren van duurzame warmte & koude. Maar we
hebben ook zorgen over de risico’s van de transitie
voor gezondheid, ruimte en geld. Daarom doen we
een beroep op de zorgplicht van overheden en
komen we graag aan tafel.
Lees meer »
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Dossier duurzaam watergebruik
Nederland bereid zich voor op wederom een
seizoen met kans op droogte en hitte. Dunea kijkt
ook verder vooruit en plaveit het pad naar een
toekomst met minder drinkwatergebruik en meer
hergebruik. Wim Drossaert, directeur van Dunea,
vertelt in dit artikel over het hoe en waarom.

Lees meer »

Project Berkheide: extra drinkwater
met winst voor de natuur
In duingebied Berkheide zet Dunea een
noodzakelijke stap voor de drinkwatervraag van
morgen. Dankzij de eerste twee deelprojecten is er
drinkwater voor 35.000 mensen bijgekomen, maar
er worden er 200.000 verwacht. Hoe zorgen we
samen voor voldoende capaciteit, geïntegreerd in
de natuur?
Lees meer »

Corona-effect op waterverbruik
De Coronamaatregelen hebben invloed op het
waterverbruik. Huishoudelijk en zakelijk
verbruik kan hoger of lager liggen dan gebruikelijk.
Weet u al wat uw organisatie kan verwachten van
de periodeafrekening?

2

Lees meer »

Wandelend leren over het verleden
Dunea heeft een nieuwe cultuurhistorische
wandeling. In Meijendel-Zuid: Een zee aan
verhalen, beleef je in bijna 6 kilometer de hele
geschiedenis van Meijendel. Op 10 locaties wordt
door kenners van het gebied de geschiedenis in
een video verteld.

Lees meer »

Duik in onze infra
Begin dit jaar werkten wij aan een complexe
reparatie van onze grootste transportleiding. Het
belang van onze infra en goede zorg voor
leveringszekerheid en duinnatuur, werd vastgelegd
op film. Bekijk hem hier.

Lees meer »

Wat vindt u van deze nieuwsbrief? Uw mening is belangrijk voor ons!
Geen nieuwsbrief meer ontvangen? Meld u af via de link onderaan deze mailing.
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Contact

Volg ons op social media

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