
Geachte raads- en commissieleden van de gemeente Wassenaar, 

Graag nodigen wij u in november uit voor een werkbezoek in Meijendel voor een 
kennismaking met drinkwaterbedrijf en natuurbeheerder Dunea en het werk dat 
we doen. Vanuit Dunea komen we graag in contact om elkaar te spreken over 
diverse onderwerpen die raken aan duin en water.

Dunea en de gemeente Wassenaar
De gemeente Wassenaar en Dunea zijn als samenwerkingspartners onlosmakelijk 
met elkaar verbonden en we werken al lange tijd samen. Dunea beheert een 
drietal duingebieden in de regio Zuid-Holland: Berkheide, Meijendel en Solleveld. 
De Gemeente Wassenaar ligt deels in Meijendel en deels in Berkheide. Daarmee 
ligt de gemeente in waterwingebied, grondwaterbeschermingsgebied, N2000 
gebied en in het Nationaal Park Hollandse Duinen. Meijendel is hiervan het 
grootste gebied en heeft als natuurgebied een sterke regionale waarde: het biedt 
veel mensen in de regio groen en ruimte om te ademen. De gemeente Wassenaar 
vormt de toegang tot het duingebied Meijendel. 

Opgaven in de regio
De regio staat voor grote opgaven op het gebied van klimaatverandering, 
energietransitie, huisvesting, mobiliteit, gezondheid en leefbaarheid. Deze 
raken ook Wassenaar en Dunea. De afgelopen tijd kwamen onderwerpen als de 
draagkracht en bescherming van de natuur en het spreiden van bezoekersstromen 
regelmatig onder de aandacht. Graag vertellen we u meer over de wereld achter 
duin en water en het werk van Dunea. Tevens horen we graag van u wat er leeft bij 
jullie partijen hierover.

Werkbezoek: wanneer en waar?
Wij nodigen u van harte uit op één van onderstaande data om elkaar in de 
ochtend te ontmoeten in Meijendel.
• Zaterdag 13 november 10:00 - 12:00 uur
• Zaterdag 20 november 10:00 - 12:00 uur

Wij starten de ochtend met een kop koffie en nemen u mee in de wereld van 
duin en water. Daarna gaan we met één van onze duinwachters een wandeling in 
Meijendel maken. Het is dus verstandig om stevige schoenen aan te trekken!

Aanmelden en/of vragen?  
Aanmelden kan via Silvia van der Voort s.voort@dunea.nl. Graag vóór 
1 november en geef daarbij aan welke datum u beschikbaar bent. Op basis van 
de aanmeldingen kiezen wij één van deze data uit waarop en waar exact het 
werkbezoek gaat plaatsvinden.

Wij kijken er naar uit u te ontmoeten!

Namens Dunea, 
Sanne Ebbinkhuijsen

Uitnodiging werkbezoek Meijendel Dunea


