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in samenwerking met de partners: 
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do. 10 oktober
Vegetarisch diner
Ten minste Houdbaar Tot-themadiner,  
in kader van voedselverspilling.
18.30-21.30 uur
Locatie: Nova College
  www.tht-diner.nl 

ma. 14 oktober
Top 100 Haarlem
Over schuldenproblematiek van 
particulieren.
17.00-20.00 uur
Locatie: Koepelgevangenis
  www.t100haarlem.nl

di. 15 oktober
Zakelijke kansen op LinkedIn
Workshop van stichting Vrouw  
in Bedrijf.
19.30-21.30 uur
Locatie: De Plek
  www.vrouwinbedrijf.nl

ma. 21 oktober
Open Coffee Haarlem
Open inloop, ongedwongen netwerken 
met andere ondernemers.
10.00-12.00 uur
Locatie: Jopenkerk
  www.opencoffeehaarlem.nl

zo. 27 oktober
Heemstedeloop
Inclusief bedrijvenloop,  
met businesspakket.
Vanaf 10.00 uur
Locatie: Sportparklaan
  www.heemstedeloop.nl
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Merijn Everaarts: ‘Een olympische gouden medaille haal je ook niet in één keer. Toen ik be-

gon, wilde ik helemaal niet 'de wereld veranderen'. Eerst Haarlem maar eens.’ 

Merijn Everaarts startte tien jaar geleden met zijn missie om de PET-fles de 
wereld uit te krijgen en tegelijkertijd kraanwater te promoten. Dat resul-
teerde in Dopper, de inmiddels wereldwijd bekende hervulbare flesjes. Met 
vallen en even zo vaak weer opstaan werd Dopper uitgebouwd en zijn de 
flesjes inmiddels in 100 landen verkrijgbaar. 

Het deze week tien jaar bestaande Dopper staat aan de vooravond van een 
nieuwe fase. Over een jaar wordt er verhuisd naar het voormalige gebouw 
van het Haarlemse Allergenen Laboratorium, in de Gonnetstraat. Daar ver-
rijst ‘Oceans’, waar Dopper samen met andere social enterprises een inspi-
ratieplek gaat vormen waar ideeën voor een betere wereld volop kunnen 
stromen. Alle huurders verbinden zich aan tenminste één van de social de-
velopment goals, zoals opgesteld door de Verenigde Naties. 

Dopper is één van de bedrijven die werd bezocht op de Rabobank Regionale Duurzame 

Innovatiedag.

Nieuwe fase voor 10-jarig Dopper 

Vorige maand ging An Ocean Story in 
première. De Haarlemse filmmaker 
Sander Van Weert was mede-initia-
tiefnemer van deze inspirerende en 
confronterende documentaire over de 
leefbaarheid van onze oceanen, die 
steeds meer onder druk komt te staan.

Een kenmerk van de documentaire 
zijn de vaak prachtige beelden. Want, 
zegt Sander Van Weert, afgestudeerd 
aan Creative Business bij Hogeschool 
Inholland: 'Bij een urgente boodschap 
horen mooie beelden. We laten in de-
ze documentaire bewust de schoon-
heid zien die we dreigen te verliezen. 
Als je mensen laat houden van de 
oceanen, zijn ze eerder bereid die te 
beschermen.'

De documentaire draait om twee 
belangrijke thema’s. De eerste is een 
weergave van de veranderingen in 
het ecosysteem van de oceanen. San-
der Van Weert: 'Het Amazonegebied 
wordt getypeerd als de longen van 
onze aarde, maar de helft van onze 
zuurstof komt uit de oceaan. Dat is 

dus elke tweede teug die we inade-
men. Daarnaast laten we de gevolgen 
voor de bevolking zien. De mensen 
die het minst vervuilen, worden het 
hardst getroffen.'

Verdwenen haaien
Sander volgde onder andere de be-
volking die aan de Mexicaanse kust 
woont bij het Meso-Amerikaanse rif. 
'Ongeveer 95 % van de haaien is daar 
verdwenen. Dat geldt voor bijna alle 

vissoorten die onderhevig zijn aan 
overbevissing. Voor vissers is er dus 
steeds minder werk. Maar ook het 
toerisme krijgt klappen. Het koraal re-
ageert op de opwarming van de ocea-
nen door wit te kleuren. Het betekent 
dat toeristen die komen om te duiken 
daar niet meer naar toe gaan. De helft 
van het koraal is inmiddels dood, de 
prachtige kleuren zijn verdwenen.'

Met zijn documentaires weet Sander 
Van Weert zijn publiek te raken, te 
emotioneren. 'Ik werkte in de com-
merciële hoek, tot ik een paar jaar 
geleden besloot mij met mijn docu-
mentaires te richten op duurzame en 
sociaal maatschappelijke thematiek. 
Bij gedragsverandering hoort in ne-
gen van de tien gevallen een econo-
mische component. Pas als mensen 
dat beseffen, willen ze veranderen. 
Dat geldt ook voor bedrijven. Gewoon 
mee om de tafel zitten. Als iemand 
grote veranderingen kan bewerkstel-
ligen, zijn het wel de grote vervuilers.'

  www.bytheoceanweunite.org

An Ocean Story, een confronterende documentaire

Logistiek over het water kansrijk voor de binnenstad 
Vrachtvervoer over het water biedt een 
reële en toekomstbestendige oplos-
sing voor een aantal uitdagingen waar 
de Haarlemse binnenstad voor staat. 
Dat is een van de belangrijkste con-
clusies van een onderzoeksopdracht, 
uitgevoerd door acht studenten van 
Hogeschool Inholland.

Giovanni Douven, projectleider van 
het onderzoek en verbonden aan het 
Business Research Center van Inhol-
land: ‘Het idee is geïnspireerd op onze 

historische positie als 'waternatie' 
en de huidige ontwikkelingen in en 
rond Amsterdam met betrekking tot 
binnenstedelijke vrachtlogistiek over 
het water. Waarom zou dat in Haar-
lem niet kunnen? Er zijn grachten in 
en om de binnenstad en er ligt een 
rechtstreekse waterverbinding met 
Amsterdam. Bovendien is er nood-
zaak: de wegen lopen vol én Haarlem 
wil werk maken van een emissievrije 
binnenstad, uiterlijk in 2025.'

'Daarom hebben het bedrijfsleven, de 
gemeente Haarlem, Rijkswaterstaat 
en Hogeschool Inholland de handen 
ineengeslagen om de mogelijkheden 
van duurzame vrachtlogistiek over 
het water te verkennen.’

Drijvende hubs
Douven: ‘Het onderzoek is opgedeeld 
in een aantal onderzoeksgebieden: 
de vaarroute van en naar Amsterdam, 
mogelijkheden voor een vaste hub in 
de Waarderpolder en/of een drijvende 
hub, aansluiting van die hub op de 
binnenstad en vervoer van de water-

kant naar de eindgebruiker. Acht van 
onze studenten zijn geplaatst bij een 
bedrijf en hebben elk een deel voor 
hun rekening genomen.'

'Alle acht onderzoeken zijn positief 
over de mogelijkheid om vrachtlogis-
tiek over het water te ontwikkelen. 
Waarbij het vervoer van afval het 
meest kansrijk is. Dat betreft bijna 40 
ton per jaar en het zou een gigantisch 
aantal kilometers over de weg schelen 
als dat over het water gaat. Maar dat 
alleen is een halve oplossing. Wil je 
succesvol zijn, dan moet je alles daar 
op inrichten.’

‘Er moeten hubs komen voor op- en 
overslag, goederenuitgiftepunten, 
servicepunten voor afvalinzameling, 
de kades moeten aangepakt... Ook 
staan de meeste bedrijven ‘met hun 
rug naar het water’, alles is ingericht op 
vervoer over de weg. Maar als je niks 
doet, loopt de stad alleen maar verder 
vol. Een belangrijke vervolgstap is de 
strategische keuze voor vrachtlogis-
tiek over het water, daarna dient de 

gemeente zogenoemde 'koplopers' te 
faciliteren, zodat inrichting kan gaan 
plaatsvinden.'

'Gericht vervolgonderzoek is wense-
lijk, waarbij alle belangrijke punten 
van aandacht verder worden uitge-
diept. De daadwerkelijke realisatie 

is natuurlijk één groot uitdagend 
traject. Maar in mijn ogen is dit een 
goede, misschien zelfs onvermijde-
lijke stap voor een duurzame eco-
nomische ontwikkeling en toekomst 
van Haarlem.’ 

  www.inholland.nl/onderzoek

Sander Van Weert: 'Elke tweede teug adem 

komt uit de oceaan.’

THEMAPAGINA:
 

Duurzaamheid 
en ondernemen

18 NOVEMBER

INITIATIEVENCAFÉ
AANMELDEN/INFORMATIE: 

INITIATIEF@HAARLEM.NL

Giovanni Douven: 'Er zijn grachten in en om 

de binnenstad en er ligt een rechtstreekse wa-

terverbinding met Amsterdam.'

Vandaag de vierde themapagina van 

Goede Zaken over duurzaamheid 

en ondernemen, in het kader van de 

Week van de Duurzaamheid.


