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De toekomst: onze wateren zo helder als glas
Dopper maakt een statement met nieuwe glazen waterfles

Haarlem, donderdag 29 augustus - Het plastic in de zee; het is een veelbesproken

onderwerp. Maar het probleem begint veel dichterbij huis. Bijna 80%* van al het

plastic in zee komt van het land via de rivieren en kanalen. Wat opvallend is over

het plastic wat gevonden wordt in zoetwater bronnen, is dat het hoogste

percentage hiervan afkomstig is van plastic flessen.** Laten we daar dus

beginnen. Elke keine individuele positieve verandering kan een verschil maken.

Dopper kwam vandaag met een opvallen duidelijk statement: we zullen niet

rusten tot al onze wateren zo helder zijn als glas. En daarom; een glazen Dopper

die deze boodschap uitdraagt. Het tij moet gekeerd en schone wateren moeten

worden gevierd.

⏲

http://news.dopper.com/


Vandaag onthulde Merijn Everaarts – oprichter van Dopper – de nieuwste duurzame waterfles:

een glazen Dopper. Een stijlvolle oplossing om geen plastic wegwerpflessen meer te hoeven

gebruiken. Tijdens het jaarlijkse Dopper’s Seacret feest werd er ten overstaande van alle warme

internationale relaties en contacten verteld waarom deze fles ontbrak in het rijtje van oceaan

reddende waterflessen.

Een glazen Dopper is een ware toevoeging aan de familie. Het excuus om
wegwerpflesjes water te kopen is er nu écht niet meer. Deze variant staat voor
hoe wij onze wateren wereldwijd willen zien: zo helder als je het water ziet in
de glazen Dopper. Dat is onze droom. Daarnaast is de look & feel stijlvol. Een
mooie waterfles voor op de vergadertafel, keukentafel of voor het glas water
naast je kop koffie. Tussendoor kun je zo nu en dan samen met collega’s,
vrienden of familie het glas heffen op kristalhelder water. Overal ter wereld.
Want het blijkt, dat is nodig.
— Merijn Everaarts, de oprichter van Dopper

Microplastics uit verschillende wateren 



Op Dopper’s Seacret kregen alle internationale gasten de kans om meer te weten te komen over

microplastics in verschillende wateren uit onder andere Nederland, Duitsland,

United Kingdom en België. Via een installatie met erlenmeyers konden de gasten samples

bekijken uit lokale wateren, welke toegelicht werden door een Aquatisch Bioloog van By The

Ocean We Unite. ‘’Microplastics zijn kleine deeltjes plastic – van maximaal 5mm - die in het

milieu terechtkomen. Er is nog veel onderzoek gaande over wat deze kleine stukjes plastic

voor risico met zich meebrengen voor de mens. Wat we wel weten, is dat het waterleven

hierdoor bedreigd wordt. Het drijft niet alleen aan het oppervlak, maar zweeft onder water

en ligt op de bodem. Omdat je het niet ziet, betekent niet dat de microplastics er niet zijn. Dat

is juist het risico.’’, aldus Maarten Erich. ‘’Eén ding is duidelijk; schone wateren kunnen we niet

creëren door het behandelen van de 1.3 miljard km3 aan zeewater***, het verwijderen van

schadelijke chemicaliën en bacteriën of alle plastic deeltjes uit de oceaan te vissen. No way. De

koers die we zouden moeten varen is het voorkomen van vervuiling.’’

De Glazen Dopper
Naast het statement wat deze nieuwe waterfles maakt, ademt deze variant stijl. Het staat chique

op je bureau, op je keukentafel en zelfs aan tafel tijdens een diner. Vooral de

dubbelwandige; het thermos model. De glazen flessen zijn gemaakt van borosilicaatglas. Dit

soort glas wordt gebruikt in laboratoria. Het is dun, licht en verrassend sterk. Deze Dopper

heeft een extra dikke onderkant en daardoor is de fles extra stabiel en stevig. In de thermos

variant gaat 450 ml kristalhelder water en in het normale formaat 400 ml. 

Download hier meer beeld van de glazen Dopper.

https://myalbum.com/album/W5ErmjnD478J
https://news.dopper.com/images/358823
https://news.dopper.com/images/358822


De glazen Dopper is vanaf vandaag verkrijgbaar. 

* https://thegreatbubblebarrier.com/ 

** https://earthwatch.org.uk/images/plastic/PlasticRiversReport.pdf 

*** Bart Koelmans, hoogleraar water- en sedimentkwaliteit aan de Wageningen Universiteit en

voorzitter van de SAPEA-werkgroep 
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