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Dopper verhuist naar Hemelse Werkplek
Haarlem, maandag 15 juli - Dopper staat aan de vooravond van een bijzondere

mijlpaal; augustus 2020 gaat het Haarlemse bedrijf verhuizen. Het voormalige

HAL-gebouw aan de Gonnetstraat 26 in Haarlem wordt een smeltkroes waar

Dopper en andere Social Enterprises samen komen om nieuwe ideeën en plannen

te smeden om de wereld te verbeteren. Na in 2018 te zijn uitgeroepen tot 

een 'Great Place to Work’ is het nu tijd voor een nieuwe stap, tijd voor een

hemelse werkplek.
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OVER DOPPER

Oceans, zoals het ambitieuze project van Merijn Everaarts (trotse oprichter en eigenaar van

Dopper) gaat heten, wordt een inspirerende plek voor een circulaire en gezonde leef- en

werkstijl. Een plek die energie geeft. Waar ideeën en mensen elkaar versterken. Een plek die

antwoord geeft op de internationalisering van Dopper. Inclusief vegan restaurant en een impact

hub voor circulair ondernemen. Hemels dus, meer dan alleen een werkplek. Een plek die je

gezonder verlaat dan toen je binnenkwam.

Naast Dopper is er ook plek voor andere duurzame bedrijven die een positieve impact (willen)

maken. Het doel is om binnen het zero waste kantoorpand een ecosysteem te creëren dat ervoor

zorgt dat alle bewoners, bedrijven én bezoekers kennis met elkaar delen en elkaar versterken.

Het moderne werken is volledige geïntegreerd en flexibele werkplekken worden aangevuld met

inspiratie- en concentratieplekken. Het koffiezetapparaat? Op één centraal punt in het gebouw.

Zo kan er kruisbestuiving plaatsvinden en ontstaan er nieuwe ideeën.

De keuze van het monumentale pand is weloverwogen. Dopper en haar medewerkers hebben

behoefte aan interactie met andere Social Enterprises en het delen van mooie initiatieven en

ruimte voor evenementen. Als Haarlems bedrijf wil Dopper haar roots niet verloochenen. Het

oog viel daarom al snel op een pand in de Gonnetbuurt. Op de unieke zichtlocatie langs het

spoor en op een paar minuten wandelen vanaf station Haarlem Centraal is Oceans de ideale

plek voor Dopper en andere duurzame bedrijven.

Robbert Berkhout, Wethouder gemeente Haarlem (Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit)

zegt het volgende: “Het Oceans project van Dopper brengt veel van hetgeen ik in Haarlem

belangrijk vind samen. Aandacht voor duurzaamheid, circulair ondernemen,

werkgelegenheid. En dat ook nog eens in een monumentaal pand op een unieke plek in

Haarlem. Ik ben heel blij voor én met Dopper in Haarlem en kijk nu al uit naar een

rondleiding.”

Samen met gemeente Haarlem, HBB, de architect en Dura Vermeer zorgt Dopper ervoor dat het

gebouw van architect Andries Baart uit 1937 geheel wordt verduurzaamd en gerenoveerd zodat

het weer in uitstekende conditie gaat verkeren, voor nog minstens 100 jaar. 



Dopper is empowering people to choose reusable over single-use water bottles, to protect our world's waters.
Fighting plastic pollution, one single-use water bottle at a time. But if you want to know exactly what we’re doing,
check out our mission page. If you want to know more about how it started and our life as a B Corp (and what
that is) read on.

The beginning of the bottle 
“I once saw a shocking documentary about the huge amount of plastic that manages to make its way into our
oceans, where it changes into a giant garbage patch that resembles plastic soup. I also noticed how many
single-use plastic water bottles are thrown away every day, even though in many countries the best drinking
water simply comes from the tap. This certainly made me feel uncomfortable. I just had to do something about
it!”

We've all seen those documentaries about the plastic soup. But instead of just feeling shocked and moving on,
our founder Merijn Everaarts, decided to take action. He started to wonder: why would you buy bottled water,
when you have excellent water coming straight from your tap? 
 

Competition 
In January 2010, Merijn launched a design competition for the perfect sustainable water bottle, Rinske van
Remortel’s design won and BANG! In 2010 the Dopper Original saw the light of day.

Out of nearly 100 entries, Delft University of Technology alumnus Rinke van Remortel’s design was chosen.
Because of its unique three part design, the bottle is easy to keep clean and durable. Did you notice it's a bottle
and cup in one? Brilliant.And if you turn it upside down, to rest on it's white cup, you are putting water on a
pedestal. So cool, we just got chills.

Dopper launched on October 10th, 2010 – “Sustainability Day” in the Netherlands. From there, this ocean-saving
water bottle has started its quest to spread the message to the rest of the world.

Dopper

https://dopper.com/our-mission
https://www.pr.co/powered_by_prco?utm_source=newsroom&utm_medium=poweredby&utm_campaign=powered_by_dopper
http://news.dopper.com/
http://news.dopper.com/nl-NL/

