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Dopper Wave daagt individuen en bedrijven uit
om wegwerpwaterflessen vaarwel te zeggen
Op World Oceans Day lanceert Dopper een internationale
movement om de oceanen te redden van plastic wegwerpflessen

Antwerpen, maandag 8 juni – Twee derde van de Vlamingen gebruikt dagelijks een

wegwerpwaterfles*, blijkt uit een internationaal onderzoek uitgevoerd in

opdracht van Dopper. Daarom lanceert Dopper vandaag op World Oceans Day de

Dopper Wave. Dat is een internationale movement waarmee het duurzame merk

van herbruikbare waterflessen organisaties en individuen uitnodigt om

gezamenlijk géén plastic wegwerpwaterflessen meer te gebruiken. Een kleine

aanpassing in onze dagelijkse routine, met een grote impact tot gevolg: schonere

oceanen.

Een statement tegen wegwerpwaterflessen

⏲

http://news.dopper.com/


Al meer dan 10 jaar zet Dopper zich in voor bewustwordings- en educatieprojecten rond

wegwerpplastic. Dat is nog steeds hard nodig, want uit het onderzoek* is gebleken dat een

kwart van de Vlamingen zich niet of nauwelijks bewust is van de problematiek

rondom plastic vervuiling. Bovendien belandt er elke minuut een vrachtwagenlading met

wegwerpplastic in onze oceanen**.

Met inmiddels al meer dan 300 partners uit heel Europa, waaronder JBC, Ecover,

BOSS paints en Bol.com, roept Dopper iedereen op om zich aan te sluiten bij de Dopper

Wave en daarmee officieel een vuist te maken tegen wegwerpwaterflessen en vóór

kraantjeswater. Bedrijven, organisaties, evenementen en individuen maken zo samen een

sterk statement om:  

Geen wegwerpwaterflessen meer te gebruiken

Kraantjeswater te drinken waar en wanneer dat kan 

Altijd een herbruikbare waterfles mee te nemen 

Anderen te inspireren om zich ook aan te sluiten bij de Dopper Wave 

“Wij willen mensen inspireren om kleine aanpassingen te doen in hun dagelijks leven, die een

grote impact tot gevolg hebben: schonere oceanen”, aldus Virginia Yanquilevich, CEO van

Dopper. “In de laatste maanden is meer dan ooit gebleken dat kleine, individuele acties

daadwerkelijk een groot effect hebben. Met de Dopper Wave willen we met collectieve

daadkracht een hefboom creëren voor positieve verandering.” 

Trotse partners
Vandaag, op World Oceans Day, vraagt Dopper samen met voortrekkers

als JBC, Ecover, BOSS paints, La Fille d’O, Just Eat Takeaway.com

en Bol.com aandacht voor het plasticprobleem. Vanaf nu zullen zij hun werknemers, fans en

de andere spelers in hun sector inspireren om over te schakelen op kraantjeswater. Behalve

bedrijven en organisaties, moet de Dopper Wave ook individuen aanzetten om

wegwerpwaterflessen uit hun leven te bannen. O.a. de Antwerpse DJ Makasi sloot zich al

aan bij de movement.  



Voor Ann Claes, eigenaar van JBC zit duurzaam ondernemen het familiebedrijf in de

genen. “Al meer dan 20 jaar werken we, stap voor stap, aan de verduurzaming van onze

activiteiten. Alle webshopbestellingen worden plasticvrij aan huis geleverd, we banden de

plastic folie van onze folder en schrapten al in 2015 flessenwater uit ons hoofdkantoor te

Houthalen. Daarom zijn we ook fier dat we nu met veel enthousiasme de Dopper Wave pledge

mogen ondertekenen.” 

Gratis kraantjeswater en een hervulfles aan onze werknemers aanbieden is
het minste wat we kunnen doen. Daarnaast kiezen we voor een lokale
zuivering van het afvalwater uit onze ecologische zero waste fabriek, reinigen
we de productielijnen met lucht in plaats van water, en zorgen onze experten al
40 jaar voor een minimale impact van onze producten op het waterleven.
— Mathias Daneels, General manager BeNeFrance van Ecover.

Ook BOSS paints stapte over op kraantjeswater voor haar hoofdkantoor. “Die duurzame

keuze heeft niet alleen een positieve impact op het milieu, maar levert ook een mooi

economisch effect op. Door geen flessenwater meer aan te kopen, besparen we ieder jaar €

14.000! Wie had gedacht dat de oceanen redden zo voordelig kon zijn?” - Els Heynssens,

Milieucoach bij BOSS paints.

Samen redden we de oceanen
Je kan je nú aansluiten bij de Dopper Wave door de verklaring te ondertekenen. Daarmee zeg je

definitief vaarwel tegen wegwerpwaterflessen en inspireer je anderen de verantwoordelijkheid

te nemen om onze oceanen schoner te krijgen. 

Ook aansluiten bij de Dopper Wave? Hier teken je de verklaring.

Europese partners die de verklaring al hebben getekend:

Ace & Tate 

Alba Messa 

Alma Natura 

Ash Radford 

Bergfreunde 

Better Future 

B Lab Benelux 

Blue Ollis  

https://dopper.com/nl/join-our-wave?utm_medium=pr&utm_source=campaign&utm_campaign=dopperwave


bol.com 

BOSS Paints 

Blyde Benelux 

BR-ND 

BvdV 

ByeByePlastic 

Cimo Fränkel

DDJ& 

DJ Makasi

Dominik Eulberg

DOT Coop

Ecover 

Fairtrade Belgium 

Great Place to Work 

Green Jobs 

House of Sunny 

Impact Hub Barcelona 

Impact Hub London 

Interstuhl 

Jack & the Weatherman 

Jalou Langeree 

Javi Garcia 

JBC  

Just Eat Takeaway.com 

KaufDichGlucklich 

La Fille d’O 

Laura Crane 

Lydia 

Marieke Eyskoot 

Marit Bouwmeester 

Mud Jeans 

Mustella 



Oh Lydia Intimates 

One Planet Pizza 

Paluss 

Paper on the Rocks 

Plastic Soup Surfer 

Roderick Pijls 

The Playmakers 

Thomas Acda 

Tony’s Chocolonely 

Vitaminstore 

Wereld Natuur Fonds 

Zonderzooi 

*Bron: Onderzoek uitgevoerd in opdracht van Dopper in februari / maart 2020 onder 957

Nederlanders,  1169 Duitsers, 611 Belgen en 1027 Britten.

**Bron: https://news.uga.edu/new-science-paper-magnitude-plastic-waste-going-into-ocean-

0215/
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