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Even kennismaken met Dunea

• Rivierwater uit de 
Afgedamde Maas 

• Van Brakel via 
Bergambacht naar de 
duinen tussen Katwijk en 
Monster

• Infiltratie in duingebieden 
Solleveld, Meijendel en 
Berkheide

Scheveningen

Katwijk

Monster



Zout water kun je niet drinken

Onverzadigde zone
Zoetwater zone

Brak of zout water zone

Aquitard / scheidende laag
Ondoordringbaar hydrogeologische basis

Locatie van 
dwarsdoorsnede
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Het raakt onze bronnen: Lek is 
verziltingsgevoelig

Tidal branch of the Rhine River
Length: 62 km
River flow: 0 – 2000 m3/s
Several freshwater intakes

North Sea

Situatie tijdens de droogte van 2018
• Lage afvoer
• Stijgende zeespiegel

• spring tij
• NW storm

à Zeewater intrusie neemt toe



Het raakt onze productielocaties (PS Scheveningen)



En er gebeurt nog veel meer….
Afvoer Maas (2011)

Bronvervuiling

Bevolkingsgroei



Ons antwoord

A. Dunea optimaliseert het huidige systeem om 
op korte termijn aan de stijgende vraag te 
kunnen voldoen. 

B. Dunea kiest voor de toekomst voor een 
multi-bronnenstrategie. 

C. Dunea intensiveert de samenwerking met 
partners voor schone bronnen en robuuste 
watersystemen.

D. Dunea zet in op beïnvloeding van de vraag 
en voorkomen van verspilling.  
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Brak grondwater, de oplossing?
Freshman pilot

COASTAR

Piliot Brak grondwater (dunea.nl)

https://www.dunea.nl/algemeen/brakgrondwater


Overbrugging

Vergroten zoetwatervoorraad onder de 
duinen

Als appeltje voor de dorst



Mengbedrijf Maas en Lek- de oplossing?

Vandaag wil ik 30% water uit de Lek 
en 70% uit de Maas!

maas

lek



Valkenburgse meer, nieuwe bron voor directe 
zuivering?

Berkheide

Leiden



Of zit de oplossing in de vraagkant: bewust en 
zuinig watergebruik?

• Minder meer (afremmen groei)
• Voorkomen van piekverbruik

Door:

A. Bewustwording c.q. gedragsbeïnvloeding van de huishoudelijke consument (bv. 

campagnes)

B. Waterbesparing en samenwerking gericht op overige klanten en stakeholders (bv. 

in nieuwe wijken)

C. Optimaliseren bedrijfsinterne waterhuishouding (bv. spoelwaterverwerking)

D. Volgen ontwikkelingen en trends en daar slim op inspelen (bv. technolgische

ontwikkelingen)



Vragen?


