
Wie is bereid om voor € 1,08 1000 kg  vanaf uw voordeur naar 
de zolder te brengen ?



Inhoud

- Dunea (verzorgingsgebied)
- Proces/ bedrijfsvoering 
- Projecten A12/ Bleizo 
- Project  reparatie BAL 2 Pijnacker
- Resumé aandachtspunten COB doelgroep



Dunea: Duin & Water

COB 6 december te  Scheveningen



Drinkwater en natuurbeheer

Passie voor 
duin en water



Onze locaties



Sinds 1874

• Ongezuiverd water uit sloten, rivieren, putten 
en andere bronnen

• Cholera- en tyfusepidemieën 
• Betere drinkwatervoorziening noodzaak 
• Stadsformatie
• 1874 oorsprong in Den Haag
• Vanaf 1940 infiltratie 
• Vanaf 1989 fusies en overnames 



Bronnen voor drinkwater

• Nederland is deltagebied van de Rijn en 
de Maas

• West Nederland: voornamelijk brak 
grondwater

Grondwaterwinning

Infiltratiewinning

Oevergrondwaterwinning

Oppervlaktewaterwinning 



Brak grondwater

Onverzadigde zone

Zoetwater zone

Brak of zout water zone

Aquitard / scheidende laag

Ondoordringbaar hydrogeologische basis

Locatie van 
dwarsdoorsnede
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Drinkwater: productie en levering

• Afgedamde Maas en 
de Lek

• Van Brakel

• via Bergambacht 

• naar de duinen tussen 
Katwijk en Monster



Drinkwater: productie en levering

• Kwalitatief hoogwaardig drinkwater

• 76 miljard liter per jaar

• 1,3 miljoen klanten

• 4330 km hoofdleidingnet



Noordzee

Infiltratieplassen

Productielocatie



Van bron…

Afgedamde Maas Voorzuivering Duininfiltratie



…tot kraan

Cascade Zandfilters Reinwaterkelder

Lekker, 
betrouwbaar 
en altijd!

PoederkoolOntharding



Inzicht in drinkwatergebruik



Waarom natuurbeheer
Gebruikszekerheid

Meerwaarde

Bronbescherming

Klantrelatie

Synergie 
natuur 

en water



Wij zorgen voor de duinen, de duinen zorgen 
voor ons water



Westduinpark

Zandmotor

Binnenstad Den 
Haag

Kasteel 
Duivenvoorde

Musea Leiden

Keukenhof

Boulevard 
Katwijk

Meijendel



De drinkwatersector





Onze organisatie 

Kernprocessen
• Van Bron tot Kraan
• Beheren Installaties, 

Leidingen en Natuur
• Projecten Installaties, 

Leidingen en Natuur
• Meter tot Cash
• Beheren Klantcontacten

550 medewerkers

Omzet €147 miljoen



Leveringsgebied

• 18 gemeenten 

• 17 aandeelhoudende 
gemeenten 

• 1,3 miljoen klanten

• Raad van Commissarissen

• In verbinding met omgeving

Publieke onderneming met 

maatschappelijke taak 



• Speerpunt 1 van het MVO Beleid 

• Nu 850 zonnepanelen. In 2019 6400. 

• Bovenaan in top 10 van grootste zonne-energieparken 
in Den Haag

• Energie voor eigen gebruik op productielocatie 
Scheveningen

• Bekijk wat onze zonnepanelen dagelijks opbrengen 
monitoringpublic.solaredge.com

Dunea investeert in de waarde van water, 
biodiversiteit en schone energie

https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/kiosk?guid=78214869-d4b7-450a-840e-20490e5446bc&locale=nl_NL


Strategische 
doelen 2020



Strijden voor drinkwaterbelang Lek en Maas

• Samenwerken met partijen die 
kunnen bijdragen aan een 
schone rivier en een fijne 
leefomgeving

• Werken aan draagvlak voor 
onze activiteiten en belangen 
rond de drinkwaterbron

• Vervuilers ter verantwoording 
roepen



Uitbreiding zuivering

Gesteld staan voor de 
bedreiging van organische 
micro-verontreinigingen
op de drinkwater-kwaliteit.

Geavanceerde oxidatie 
Combinatie van ozon, 
waterstofperoxide en UV-
licht



Verleggingen van leidingen

• Veel rivier- en drinkwatertransportleidingen 
binnen én buiten het verzorgingsgebied

• Verwachte toename van het aantal projecten 
door sterke bevolkingsgroei en toename 
economische bedrijvigheid in de Randstad 

• Maatschappelijke en financiële impact van een 
verlegging is groot!

• Vroegtijdige afstemming met initiatiefnemers en 
maatschappelijke belangenafweging zijn 
daarom cruciaal



In een notendop



Inhoud

- Dunea (verzorgingsgebied)
- Proces/ bedrijfsvoering 
- Projecten A12/ Bleizo 
- Project  reparatie BAL 2 Pijnacker
- Resumé aandachtspunten COB doelgroep





Vervangen BAL 1 t.b.v. BLEIZO









Inhoud

- Dunea (verzorgingsgebied)
- Proces/ bedrijfsvoering 
- Projecten A12/ Bleizo 
- Project  reparatie BAL 2 Pijnacker
- Resumé aandachtspunten COB doelgroep



Project reparatie BAL 2 Pijnacker























Datum Actie 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Voorbereidingsfase

1.1 plaatsen zakbaken n.a.v. Klic melding 21-10-2017 Dunea
1.2 vervolgonderzoek (opgraven en meten) Dunea/RHDHV
1.3 opdrachtverlening RHDHV voor onderzoeksfase Dunea
1.4 vervolg inspecties, onderzoek dossiers, aanpak Dunea/RHDHV
1.5 camera inspectie; BAL 2 drukloos rapportage 1-2-2018 Dunea/RHDHV
1.6 besluit MT reparatie sectie 2B met Socea psk 13-2-2018 Dunea/Bleizo
1.7 onderzoek toepassing Socea buizen Dunea/RHDHV/OMA
1.8 voorbereiden uitvraag naar twee aannemers 23-2-2018 Dunea/RHDHV
1.9 inlichtingen (kantoor en aanwijs op locatie) 1-3-2018 Dunea/RHDHV

1.10 maken plan van  aanpak en prijsvorming 2 aannemers
1.11 opdracht naar Socea 7-3-2018 Dunea
1.12 levertijd plaatstalenkern buizen Socea 10 wk Socea

2 Uitvoeringsontwerp

2.1 Maken uitvoeringsontwerp aannnemer
2.2 aanvragen werkvergunningen aannnemer
2.3 plan van aanpak en draaiboek BAL2 Dunea
2.4 afstemmen met bewoners/ instanties Dunea/aannemer

3 Uitvoeringsfase

3.1 Mobiliseren 14-mei aannemer
3.2 BAL 2 buiten bedrijf minimaal Dunea
3.3 verwijderen bestaande buizen aannemer
3.4 montage nieuwe buizen aannemer
3.5 BAL 2 in bedrijf z.s.m. Dunea
3.6 afwerken bouwkuip/ sleuf aannemer
3.7 Demobilisatie aannemer

2017 2018







Hoge waterstand jan. 2018 IJssel bij Zwolle



Extreme droogte zomer 2018







Inhoud

- Resumé aandachtspunten COB doelgroep:

- Grondparameters- en grondwaterstanden erg belangrijk;
- Historisch onderzoek altijd uitvoeren;
- Aansluiten op bestaand materiaal; controleren, controleren en controleren 

en laat het anderen checken;
- Doe navraag bijvoorbeeld in buurthuis of café;
- Zettingsgevoelig veengebied; versnelde zettingen;   
- Investeer zwaar in goede revisietekeningen en het beheer hiervan;
- Leg hulpconstructies goed op revisie vast.

- Omgeving, Omgeving, Omgeving





COB ers, 

Dank voor jullie aandacht



Vragen?


