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The Ocean Cleanup en Dopper dragen samen
missie uit via een Limited Edition
Dopper support de nieuwe riviertechnologie van The Ocean
Cleanup
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Haarlem, maandag 28 oktober - Afgelopen zaterdag onthulde The Ocean Cleanup de

nieuwe riviertechnologie, waaraan de organisatie al sinds 2015 in diepe stilte

gewerkt had: de InterceptorTM. In een overdekte terminal in de haven van

Rotterdam werd met honderden internationale genodigden het systeem voor de

eerste keer getoond en ‘live’ gedemonstreerd. De InterceptorTM is al operationeel

in Indonesië en Maleisië, terwijl vervolgtrajecten werden aangekondigd voor

Vietnam, de Dominicaanse Republiek, VS, Thailand en El Salvador. 1000 rivieren

zijn wereldwijd verantwoordelijk voor 80% van de plastic instroom in de oceanen.

The Ocean Cleanup maakte de ambitie bekend in 2025 projecten te hebben gestart

in al deze 1000 meest vervuilende rivieren. Deze missie sluit direct aan op de

droom van Dopper. Waar The Ocean Cleanup focust op het schoonmaken van de

wateren, richt Dopper zich op de preventie. De innovatie van The Ocean Cleanup

is de perfecte gelegenheid voor beide partijen om weer eens de krachten te

bundelen. Tijdens de officiële lancering van de riviertechnologie is tevens de

Limited Dopper ‘1000 rivers’ onthuld: de Dopper Glass die staat voor schone

wateren met een afbeelding van de riviertechnologie. Een deel van de opbrengst

gaat naar The Ocean Cleanup Foundation om projecten zoals de InterceptorTM

financieel te ondersteunen.

Het is niet de eerste keer voor deze wereldverbeteraars dat ze de handen in één slaan. Ze

werken al jarenlang afzonderlijk aan hetzelfde doel. Op 11 mei 2017 was er een soortgelijke

samenwerking. De focus lag toen nog vooral op de plastic soep in de oceanen. Zoals

wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond, is de plasticvervuiling in de oceanen persistent

– sterker nog: de plastic concentratie neemt momenteel exponentieel toe. Daarom blijft het

belangrijk deze erfenis van de afgelopen 70 jaar aan te pakken. Maar wanneer niet gelijktijdig

gewerkt wordt aan de instroom, die voornamelijk uit rivieren afkomstig is, is dat werk dweilen

met de kraan open. The Ocean Cleanup heeft daarom in 2015 het parallelle traject naar

interceptie van rivierplastic gestart.



Al vier jaar hebben we aan deze technologie gewerkt. Om de oceanen echt vrij
te krijgen van plastic, moeten we het probleem op meerdere fronten
aanpakken. We combineren vandaag onze technologie om open zee plastic te
concentreren en uit het water te verwijderen, met een operationele en
schaalbare oplossing om rivier afval niet in de oceanen te laten belanden 
— Boyan Slat, oprichter en CEO van The Ocean Cleanup.

Op een feestelijke dag als vandaag zijn we extra dankbaar voor de steun onze
trouwe partners als Dopper, die onze missie zo van harte ondersteunen.
— Boyan Slat, oprichter en CEO van The Ocean Cleanup.

We zijn super trots op The Ocean Cleanup dat ze deze technologie hebben
gelanceerd en zelfs al doorvoeren. Ook wij zijn ons bewust van de impact van
het afval wat in de rivieren belandt. Mede hierom hebben we afgelopen
augustus de glazen Dopper gelanceerd die onze boodschap direct uitdraagt:
schone wateren, zo helder als glas,
— Merijn Everaarts, oprichter van Dopper
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Omdat dit zo nauw aansluit op de missie van The Interceptor, hebben we
gezocht naar een manier om deze nieuwe technologie te steunen. De Limited
glazen Dopper biedt een oplossing om wegwerpplastic in onze wateren te
voorkomen. Daarbij levert de verkoop ervan een financiële bijdrage aan The
Ocean Cleanup. We hopen dat wij door de support en het delen van hun
verhaal een belangrijke bijdrage leveren aan het grote doel over vijf jaar.
— Merijn Everaarts, oprichter van Dopper

Ook The Ocean Cleanup steunen en mee proosten op schone wateren wereldwijd? De Limited

Edition ‘1000 rivers’ is vanaf vandaag hier verkrijgbaar.
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