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Seastrong Diver Gyre Automatic:  
Alpina zet zich in voor de oceanen 

 
Al bijna 140 jaar is de Zwitserse horlogemaker Alpina nauw verbonden met de natuur en het 
respectvol verkennen van landschappen. In 2020 onthult het Huis zijn nieuwe lijn Seastrong 
Diver Gyre Automatic, een waardige erfgenaam van deze betrokkenheid, gemaakt van 
plastic afval. Technologische innovatie, een perfecte uitvoering en milieuvriendelijkheid zijn 
de drijvende krachten achter de vijf modellen die gelanceerd worden ter ondersteuning van 
Wereld Oceanen Dag, dat op 8 juni plaatsvindt. Ter gelegenheid van dit evenement gaat het 
horlogemerk nog een stap verder en kondigt zijn partnerschap aan met de start-up Gyre 
Watch die verantwoordelijk is voor de levering van gerecyclede materialen, en met Surfrider 
Foundation Europe, een NGO die een referentie is geworden in de strijd om de oceaan en 
zijn gebruikers te beschermen. 
 
Een composieten horlogekast op basis van visnetten 
 
De mensheid raakt verstrikt in een klimatologische draaikolk die we met moeite afremmen, 
en hetzelfde geldt voor ons plastic afval: elk jaar wordt er tussen de 8 en 10 miljoen ton afval 
in de oceanen gedumpt. Waar gaat het heen? Hoofdzakelijk naar de gyres, de ronddraaiende 
stromingen in de oceanen die verspreid zijn over het aardoppervlak. Daar hoopt zich ons 
plastic afval op dat over grote oppervlakken tot in het hart van de oceaan wordt gestuwd.  
 
Alpina zet nu de kracht van deze gyres om in een uitgesproken geëngageerde, nieuwe lijn in 
de Seastrong collectie: De naam? Seastrong Diver Gyre Automatic. De horlogekast van dit 
model bestaat voor het eerst in de geschiedenis van het Huis voor 70% uit plastic afval van 
visnetten die in de Indische Oceaan zijn verzameld. Om de bestendigheid te garanderen is de 
kast versterkt met 30% glasvezel.  
 
Deze lijn en de naam ervan zijn geïnspireerd op de ontmoeting drie jaar geleden tussen Alpina 
en de horlogejournalist Bernard Werk in Nederland. Werk is persoonlijk betrokken bij het 
behoud van de oceanen en creëerde het concept en de naam "GYRE", als verwijzing naar deze 
gigantische cirkelvormige oceaanstromen. Dit concept bestaat uit het hergebruiken van 
"spook" visnetten uit de Indische Oceaan. Met het oog op de bescherming van een milieu dat 
het Huis en Bernard Werk en Jorrit Niels, oprichters van het GYRE-concept, dierbaar is - en om 
een duurzame indruk achter te laten - is de Seastrong Diver Gyre Automatic-lijn het begin van 
een langdurige samenwerking tussen Gyre Watch en Alpina.  
 



   
 
Het is ook de eerste keer dat deze milieuverantwoorde samenwerking voldoet aan de 
Europese verordening REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of 
Chemicals). Het doel ervan is om het gebruik van chemische stoffen te controleren en zo de 
gezondheid en het milieu beter te beschermen, én daarbij innovatie intens te stimuleren. Deze 
doelstellingen komen perfect tot uiting in de nieuwe lijn Seastrong Diver Gyre Automatic.  
 
Een compositie in de kleuren van de oceaan 
 
De Seastrong Diver Gyre Automatic-lijn is vanaf nu verkrijgbaar in vijf versies: drie 
herenmodellen (44 mm) en twee damesmodellen (36 mm). Er zijn drie verschillend 
afgewerkte wijzerplaten, die doen denken aan de weerspiegelingen van de zee, met tinten 
blauw, turquoise of gekleurd parelmoer, en met lichtgevende wijzers. De punt van 
secondewijzer eindigt in de beroemde driehoek, het logo van Alpina dat tevens dienstdoet als 
12 uur-index.  
 
De modellen zijn uitgevoerd met drie tweekleurige NATO-horlogebanden die gemaakt zijn van 
gerecyclede plastic flessen. Daarnaast levert Alpina bij elk herenmodel een zwarte plantaardig 
leren armband van gerecycled appelafval. 
 
Elk model is uitgevoerd met het automatisch uurwerk AL-525 met drie wijzers en 
datumaanduiding, een kast van zwart composiet (70% PA6, 30% glasvezel) met een 
unidirectioneel draaibare bezel die herinnert aan de nautische inspiratie van de Seastrong 
collectie. Elk model is gegarandeerd waterdicht tot 300 m.  
 
Een betrokken limited-edition 
 
De uurwerken komen in een limited-edition met slechts 1.883 stuks per uitvoering, als 
referentie aan het jaar waarin Alpina werd opgericht. Ze worden geleverd in een exclusieve, 
milieuvriendelijke doos: een verpakking van FSC Mixed papier met daarin een doos van 
gerecycled plastic (ABS), waarvan de voering bestaat uit gerecyclede flessen (rPET). De set 
wordt geleverd met een unieke folder (garantie en echtheidscertifcaat) die op gerecycled FSC-
papier is gedrukt.  
 
Om zijn ecologische voetafdruk te verkleinen heeft Alpina tevens gekozen voor een papierloze 
gebruiksaanwijzing die via een QR-code toegankelijk is. Die leidt kopers naar de speciale 
website die het concept van het horloge, de materialen en de gebruiksaanwijzing en 
onderhoudinstructies uitvoerig beschrijft.  
 
Betrokkenheid bij een wereldwijd doel 
 
De lijn Seastrong Diver Gyre Automatic is een ecologisch manifest: Alpina heeft namelijk 
besloten om zijn vijf nieuwe modellen te lanceren ter ondersteuning van Wereld Oceanen Dag 
(onder UNO-vlag), dat op 8 juni plaatsvindt. Het doel is om de aandacht van de internationale 
gemeenschap te vestigen op dit evenement, dat alle initiatieven samenbrengt die gericht zijn 
op het verminderen van milieuvervuiling en het duurzaam beschermen van onze oceanen.  



   
 
 
Alpina werd in 1883 opgericht door een groep bergbeklimmers en is al bijna 140 jaar nauw 
verbonden met de natuur en het respectvol verkennen van landschappen. De Seastrong Diver 
Gyre Automatic lijn is een waardige erfgenaam van deze betrokkenheid.  
 
 
Steun voor Surfrider Foundation Europe 
 
Ter gelegenheid van de lancering van deze nieuwe modellen heeft Alpina ervoor gekozen om 
Surfrider Foundation Europe te steunen. Deze organisatie werd in 1990 opgericht in Frankrijk 
(Biarritz) door een groep surfers die hun speeltuin wilden beschermen. Het zit in haar DNA om 
de bevolking te mobiliseren om de oceaan en de kustlijn te beschermen. Het Huis deelt de 
waarden waarbij delen en respect tussen de mens en de natuur centraal staan en is nu partner 
van deze internationale milieu- en niet-gouvernementele, non-profitorganisatie. Surfrider 
staat bekend om haar dagelijkse strijd die door bijna 2000 vrijwilligers in 12 Europese landen 
wordt geleverd.  
 
* https://surfrider.eu/ 
 
Gyre Watch  
 
Gyre Watch werd in 2017 in Nederland opgericht om een horloge te produceren van 
gerecycled plastic afkomstig uit de oceanen. Na twee en een half jaar heeft het bedrijf een 
oplossing gevonden waarbij gerecyclede "spook" visnetten uit de Indische Oceaan worden 
gebruikt. Plaatselijke vissers halen de visnetten op uit de zee en leveren ze af bij de recycler. 
Hiervoor krijgen ze een vergoeding, zo draagt Gyre ook bij aan de plaatselijke economie. De 
netten worden vervolgens schoongemaakt en verwerkt tot korrels voor de horlogekast. 
 
 
  



   
 
OVER ALPINA 

ORIGINELE ZWITSERSE ALPINE SPORTHORLOGES SINDS 1883  

Alpina werd in 1883 opgericht en staat bekend om zijn rode driehoekige logo. De Zwitserse 
horlogefabrikant is gevestigd in Genève, Zwitserland. Men streeft ernaar om luxe 
sporthorloges te ontwikkelen die de grootste precisie en betrouwbaarheid bieden in de meest 
extreme sportomgevingen, zoals de Alpen. 
 
Alpina is een echte pionier van de horloge-industrie en schreef al 137 jaar talloze patenten en 
innoverende kalibers op zijn naam. In het begin van de twintigste eeuw stond Alpina bekend 
als officiële leverancier van meetinstrumenten voor tijd voor militaire piloten, voordat het 
merk het concept van sporthorloges in 1938 radicaal veranderde, met zijn legendarische 
Alpina 4.  
 
In 2015 maakte Alpina haar faam als innovatieve onderneming nogmaals waar en 
introduceerde de eerste connected Zwitserse Horological Smartwatch waardoor er een 
geheel nieuwe horlogecategorie in de Zwitserse luxe sporthorloge-industrie is ontstaan. In 
2020 introduceerde het Huis de AlpinerX Alive, een nieuwe smartwatch-generatie met een 
geïntegreerde hartslagmonitor sensor en GPS-tracking, slechts enkele van de vele functies van 
het uurwerk. Alpina zet zich tevens in voor het behoud van de aarde en introduceerde de 
Seastrong Diver Gyre Automatic-lijn, gemaakt van gerecyclede PET flessen uit de oceaan. 
 
Sinds de oprichting van het merk put Alpina inspiratie uit de alpenwereld en is altijd diepgaand 
betrokken geweest bij outdooractiviteiten en bergsporten. Daarom heeft men sterke 
partnerschappen ontwikkeld die deze betrokkenheid illustreren en blijft men tevens nauw 
verbonden met het “alpinisten sportteam” en “vrienden van het merk”, die continu hun 
grenzen verleggen in de meest uitdagende omstandigheden.  
 

Volg ons: 
www.alpinawatches.com 

 
 

 

 

  

 

  
Voor vragen omtrent pers en public relations kunt u contact opnemen met Konstanze Becker, 
PR & Communicatie Manager voor Alpina kbecker@frederique-constant.com 
 
  
 
 
  
 
 


