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Nieuw EU-verbod op wegwerpplastic helpt bij
het redden van onze oceanen met slechts 7%
Een beweging van Europese organisaties en individuen vecht om
de hoeveelheid plasticafval die in onze oceanen terechtkomt te
verminderen met meer dan 7 procent, in een spraakmakende
campagne die tot actie aanzet.

Haarlem, maandag 28 juni – Op 3 juli treden nieuwe EU-maatregelen met betrekking tot

wegwerpplastic in werking. Samen met alle wereldwijde toezeggingen om plasticvervuiling

aan te pakken, verminderen ze de totale hoeveelheid plasticafval die in 2040 onze oceanen in

stroomt met slechts 7 procent. “Absurd”, zegt een internationale beweging van bedrijven en

individuen, geleid door de Nederlandse sociale onderneming Dopper. Met een gedurfde

campagne strijdt de groep voor meer, en inspireert duizenden mensen om vandaag nog hun

steentje bij te dragen aan plasticvrije oceanen.

Wereldwijde toezeggingen stoppen bij 7 procent

⏲
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In maart 2019 stemde het Europees Parlement in met maatregelen om de impact van

wegwerpplastic producten op het milieu te verminderen: Richtlijn (EU) 2019/904[1]. De

maatregelen zijn bedoeld om de tien wegwerpplastic voorwerpen die het meest worden

aangetroffen op de Europese stranden[2] aan te pakken, en een aantal daarvan met ingang van

3 juli 2021 te verbieden.

Echter, onderzoek[3] toont aan dat zelfs als alle huidige wereldwijde toezeggingen van de

industrie en overheden (inclusief de EU-richtlijn) worden nageleefd, het jaarlijkse percentage

plastic dat in onze oceanen terechtkomt tegen 2040 met slechts 7 procent zal zijn afgenomen, in

vergelijking met de situatie zonder ingrijpen.

De boodschap verspreiden met behulp van een uniek
samenwerkingsverband
Daarom heeft Dopper, een in Haarlem gevestigde sociale onderneming die sinds 2009 iedereen

in staat stelt herbruikbare waterflessen te verkiezen boven wegwerpwaterflessen, bedrijven als

Cinetree, The Good Roll, bol.com, Vandebron, Auping, Grolsch, Studio HENK en mymuesli

samengebracht in een unieke campagne die de absurditeit van die 7 procent illustreert. En

inspireren ze iedereen om actie te ondernemen door wegwerpwaterflessen uit hun eigen leven

te bannen.

“Hoewel de EU-richtlijn een stap in de goede richting is, vindt Dopper dat deze
verder moet gaan. Om te beginnen vallen wegwerpwaterflessen niet onder het
verbod. Dit ondanks het feit dat wegwerpdrinkflessen op nummer 1 staan in de
top 10 van meest aangetroffen plastic wegwerpartikelen op de Europese
stranden én ondanks het feit dat er herbruikbare waterflessen beschikbaar zijn
als duurzaam alternatief.”
— Dopper-CEO Virginia Yanquilevich

De campagne bij jou in de buurt
Tussen 3 juli en 18 september komt de campagne tot leven, zowel online als in de straten van

Amsterdam en Brussel. De campagne trekt de aandacht met absurde uitingen, lokale acties en

een campagnefilm die de boodschap keihard overbrengt: het glasheldere feit dat onze oceanen

meer nodig hebben dan 7 procent. Iedereen - van experts uit de industrie tot schoolkinderen -

wordt uitgenodigd om mee te praten over hoe we verder kunnen komen.

Hoe jij vandaag in actie kunt komen



Kun je niet wachten? Je kunt vandaag nog deelnemen aan de strijd tegen wegwerpplastic, en je

steentje bijdragen voor onze oceanen, door te doen wat de EU niet heeft gedaan:

wegwerpwaterflessen uit je leven bannen. Door je aan te sluiten bij de Dopper Wave en jouw

persoonlijke verklaring te ondertekenen, sluit je je aan bij meer dan 2.600 individuen en 500

organisaties die al opstaan tegen wegwerpplastic. En maak je deel uit van een ocean-saving

beweging.

Kom nu in actie. Sluit je aan bij de Dopper Wave.

www.dopper.com/7-percent-is-not-enough

 

De campagne is een initiatief van Dopper, in samenwerking met partners Vandebron, Yumeko,

Ecover, FourLeaves, Cinetree, The Good Roll, Waterbear, Auping, MUD Jeans, Grolsch, Studio

HENK, Nackt deodorant, Raum-blick, bol.com, mymuesli, Redo Papers, Unifac, AIESEC

Nederland.

http://www.dopper.com/7-percent-is-not-enough
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Over het EU-verbod op single-use plastic:

Wegwerpplastic met duurzame, betaalbare en makkelijk verkrijgbare alternatieven wordt met

ingang van 3 juli 2021 verboden. Dit verbod geldt voor:

·       Wattenstaafjes

·       Bestek

·       Borden

·       Rietjes

·       Roerstaafjes

·       Ballonstokjes

·       Single-use voedsel- en drankverpakkingen van geëxpandeerd polystyreen

·       Alle onder invloed van zuurstof afbreekbare plastic producten

Dit verbod geldt niet voor (onder andere):

·       Wegwerpwaterflessen 

·       Plastic tasjes

Over de campagne:

Deze campagne is een initiatief van Dopper. De Nederlandse sociale onderneming op een

missie om mensen herbruikbare waterflessen te laten verkiezen boven wegwerpwaterflessen, en

onze oceanen te redden. De campagne wordt mogelijk gemaakt door 16 plasticvervuiling-

bestrijdende campagnepartners die de boodschap helpen verspreiden. Elk van hen illustreert

hoe absurd het is om slechts 7% te krijgen van wat je nodig hebt, door middel van intrigerende

en tot nadenken aanzettende beelden. Een impactvolle campagnefilm, gemaakt door Doppers

eigen team en geproduceerd door Maak, brengt de kernboodschap over. In de film stelt Dopper-

CEO Virginia Yanquilevich de vraag: "Gaan we echt stoppen bij 7 procent?"

Campagnepartners: Vandebron, Yumeko, Ecover,  FourLeaves, Cinetree, The Good Roll,

Waterbear, Auping, MUD Jeans, Grolsch, Studio HENK, Nackt deodorant, Raum-blick,

bol.com, Mymuesli, Redo Papers, Unifac, AIESEC Nederland.
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Grolsch

Media kit: EU-verbod op wegwerpplastic

https://news.dopper.com/nl-NL/media_kits/227252/


Binnen Koninklijke Grolsch hebben we circulair & inclusief denken en handelen verankerd in

onze bedrijfsvoering. Ook op het gebied van plastic is onze ambitie groot: door over te

schakelen op lichtgewicht verpakkingen en gerecycled materiaal hebben we vorig jaar

172.800 kilo virgin plastic materiaal bespaard. Maar we zijn er nog niet! De komende jaren

blijven we ons maximaal inspannen om ons plasticgebruik zoveel mogelijk te minimaliseren;

minder, beter of geen plastic. We proberen zoveel mogelijk de samenwerking op te zoeken met

partners die hetzelfde nastreven. Want samen kunnen we écht impact maken. We sluiten ons

dan ook met veel plezier en vol overtuiging aan bij deze campagne en hopen hiermee andere

bedrijven en individuen te inspireren om het gebruik van eenmalig plastic, zoals waterflesjes,

zo veel mogelijk te vermijden’.

- Koert van ’t Hof, Corporate Affairs Director bij Koninklijke Grolsch

Auping

Als we de verhalen horen over al het plasticafval dat in de oceanen belandt, dan liggen we

wakker in ons bed. En als slaapbedrijf doen we dat natuurlijk niet graag. Stel je eens voor dat

je maar 7% van je nacht zou slapen. Op een gemiddelde van 8 uur slaap per nacht is dat maar

een half uurtje. Daar wordt de wereld echt niet beter van. Of fitter. Bij Auping geloven we dat

een uitgeruste wereld een betere wereld is en daarom sluiten we met liefde aan bij de

campagne van Dopper om samen het tij te keren tegen plasticvervuiling. 

- Ine Stultjens, Manager Marketing & Communicatie bij Koninklijke Auping

 

 YUMEKO

Yumeko vindt dat het bedrijfsleven een leidende rol moet nemen in de verduurzaming van de

samenleving. Bedrijven hebben in hun productieketens een maatschappelijke verplichting; de

zorg voor de natuur, het voorkomen van overbelasting van de aarde, zorg voor dierenwelzijn en

zorg voor de mensen die voor hen werken. De samenwerking tussen Dopper en Yumeko laat

goed zien hoe het bedrijfsleven samen sterker staat, en de positieve veranderingen die het

teweeg kan brengen.

- Rob van den Dool, Founder en CEO bij Yumeko

 

Studio HENK

Samen zouden we er alles aan moeten doen om onze natuur en oceanen vrij te houden van

vervuiling. Wanneer je de mogelijkheid hebt om Europese maatregelen te nemen met grootse

impact, dan is het niet goed genoeg wanneer deze bijdragen aan een verandering van maar

7%. Ik ben blij dat Dopper vraagt om meer en dat wij bij Studio HENK deze missie kunnen

steunen. We zijn trotse partners in de Dopper Wave.”  



- Corine de Bruijne, Hoofd Duurzaamheid bij Studio HENK

Bronnen
Richtlijn (EU) 2019/904

Breaking the Plastic Wave, A Comprehensive Assessment of Pathways Towards Stopping

Ocean Plastic Pollution

European Commission: Assessment of measures to reduce marine litter from single use

plastics

[1] Richtlijn (EU) 2019/904 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019

betreffende de vermindering van de impact van bepaalde plasticproducten op het milieu[2]

European Commission: Assessment of measures to reduce marine litter from single use

plastics https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/Study_sups.pdf[3](Reddy et al.,

2020). 'Breaking the Plastic Wave: Top Findings for Preventing Plastic Pollution'. Rapport

door The Pew Charitable Trusts & SYSTEMIQ. 23 juli 2020. 

[2] European Commission: Assessment of measures to reduce marine litter from single use

plastics https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/Study_sups.pdf

[3] (Reddy et al., 2020). 'Breaking the Plastic Wave: Top Findings for Preventing Plastic

Pollution'. Rapport door The Pew Charitable Trusts & SYSTEMIQ. 23 juli 2020.
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OVER DOPPER

Dopper heeft een missie. Mensen de mogelijkheid bieden om herbruikbare flessen te verkiezen boven
wegwerpwaterflesjes. Om zo de wateren van de wereld te beschermen.

Ben jij klaar om Impact te maken met een hoofdletter I? Met Dopper creëer je bewustzijn, help je educatieve
programma’s op te zetten en ondersteun je schoon drinkwater-projecten in Nepal. Goede karma? Zeker weten.

Kies Dopper. Onze oceanen zullen je dankbaar zijn.

Meer lezen over Dopper's missie? Check onze missiepagina of bekijk onze brandvideo.

 

Dopper

https://dopper.com/nl/onze-missie
https://www.youtube.com/watch?v=l3hF8HWLJEs&feature=youtu.be
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/

