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Vewin 
nieuws

Nederlands EU-voorzitterschap 2016

‘Focus op kraanwater met VewinDoppers’
Op de vergadertafels van het Marineeiland in Amsterdam 

zijn ze binnenkort niet te missen: de witte en oranje Vewin

Doppers. Een kleine bijdrage van de drinkwatersector aan een 

meer duurzame en circulaire economie, in het kader van het 

Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie.

Voor één van de prioriteiten van het Nederlands EU-voorzitterschap 

– het stimuleren van een toekomstgericht klimaat- en energie-

beleid – is een circulaire economie een belangrijke voorwaarde. 

Om hier al tijdens het voorzitterschap een zichtbaar steentje aan 

bij te dragen heeft Vewin gezorgd voor Doppers. De rijksoverheid 

wil uit oogpunt van duurzaamheid en kostenbesparing tijdens 

het Nederlands voorzitterschap kraanwater op tafel zetten, en zo  

meteen het heerlijke en betrouwbare Nederlandse kraanwater in 

de schijnwerpers zetten. 

De ministeriële bijeenkomsten zijn in het Scheepvaartmuseum in 

Amsterdam. Op het Marineterrein ernaast vinden de ambtelijke 

vergaderingen plaats. Hier staat het Europagebouw, een mobiel ge-

bouw dat is opgezet en ingericht voor de ambtelijke bijeenkomsten 

van alle ministeries. De opzet en de inrichting van het gebouw zijn 

zo duurzaam mogelijk. Er zijn kraanwaterpunten aangelegd om 

het gebruik van eenmalige wegwerpwaterflesjes te voorkomen en 

om te laten zien en proeven dat het Nederlandse kraanwater van 

uitstekende kwaliteit is. 

Deelnemers aan EU-vergaderingen in de periode tussen januari en 

juli 2016 krijgen een eigen Dopper, die ze steeds kunnen bijvullen. 

Zo maken ze kennis met het Nederlandse drinkwater én leveren ze 

een bijdrage aan een meer circulaire economie.

Kraanwater op nummer 1
Doppers komen voort uit een idee van Merijn Everaarts en een ont-

werpwedstrijd die hij uitschreef in 2011 voor ‘de perfecte herbruik-

bare fles voor drinkwater’. Uit zo’n 100 ingezonden ontwerpen 

won TU Delft alumnus Rinke van Remortel met zijn design. Door 

de unieke vormgeving is de fles goed schoon te houden waardoor je 

hem jaren kunt blijven gebruiken. Daarnaast vormt het witte deel 

van de Dopper omgekeerd een bekertje en plaatst water daarmee 

op een voetstuk, aldus Van Remortel. Deze filosofie past precies bij 

de insteek van het Nederlands voorzitterschap en de drinkwater-

sector. Kraanwater drinken uit een hervulbare fles is niet alleen 

duurzaam, maar benadrukt óók dat Nederland terecht trots is op 

ons eersteklas kraanwater.

‘Dopper plaatst kraanwater op een voetstuk’


