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Vlakglas Recycling Nederland 12,5 jaar 

Dit jaar is het al weer 12,5 jaar geleden dat Vlakglas Recycling Nederland formeel 

werd opgericht. De afgelopen jaren is het tonnage ingezameld vlakglas aan het 

afnemen door de economische recessie. Desalniettemin heeft ons inzamelsysteem 

altijd op een brede acceptatie kunnen rekenen. Hier zijn we trots op en dankbaar 

voor. Wij willen daarom iedereen bedanken die, op welke manier dan ook, heeft 

bijgedragen aan ons succesvolle bestaan. 

 
Wij wensen u allen prettige feestdagen en een gezond 2015! 

 

 
 

 

Inzameling november 

In november heeft Vlakglas Recycling Nederland bijna 6.900 ton vlakglasafval 

ingezameld. Het hoogste tonnage dit jaar. Totaal is er dit jaar tot en met november al 

64.400 ton vlakglasafval ingezameld. 

 

 

Invoering Afvalstoffenheffing 

Het programma "Van afval naar grondstof" omvat de uitwerking van het 

afvalpreventieprogramma van de Nederlandse overheid om de hoeveelheid afval die 

gestort of verbrand wordt te minderen. Met een belasting op afvalverbranding en 

storten wil het kabinet de overgang naar een circulaire economie stimuleren. 

Bedrijven en gemeenten worden meer en meer aangemoedigd afval aan de bron te 

scheiden. Zo gaan de recyclebare grondstoffen niet verloren. 

 

Het afvoeren van gemengd (bouw- en sloop)afval wordt dus duurder. De oplossing is 

nog meer afvalscheiding aan de bron. Dit betekent dat monostromen als vlakglasafval 

gescheiden moeten worden ingezameld. De inhoud van de restafvalcontainer zal zo 

aanzienlijk afnemen. Dit resulteert in een directe besparing op de afvalkosten. 

Afvalscheiding is eveneens duurzaam; gescheiden afvalstoffen worden gerecycled en 

niet verbrand of gestort.

 



Feestdagensluiting 

Op de officiële Nederlandse feestdagen (25 en 26 december en 1 januari) is er geen 

container- of kooiaaptransport. Dit kan gevolgen hebben voor uw aanvraag van 

wisselen of afvoeren. Dit kan dan op een eerder of later tijdstip plaatsvinden. 

Houd u er ook rekening mee dat in de weken met feestdagen de route van de 

kooiaapcontainers (0,5m3, 1m3, 2m3) kan afwijken? 

 

Tip:  

Bent u in deze periode enige tijd gesloten? Zijn de containers niet bereikbaar? Geef 

het ons tijdig door! Zo voorkomen we samen onnodig containertransport.  

In bepaalde gevallen zijn wij genoodzaakt de bijbehorende kosten aan u door te 

berekenen 

 

 

Agenda 

Open dag Verglasco Winterswijk  

9 januari 2015, 12.00 - 17.00 uur  

 

Renovatie & Transformatie 2015  

Jaarbeurs Utrecht  

9 tot en met 13 februari 2015  

Hal 7, Stand 07.A025  

 

Kom naar onze presentatie tijdens de Week van de Bouw een presentatie over de 

circulaire economie en recycling: 

 

Faay Renovatietheater  

9 februari 2015, 13.45-14.15 uur  

 

 

 

Week van de Bouw: GBO participeert op Renovatie & Transformatie  

Tijdens de Week van de Bouw wordt er in vijf dagen alle schakels van bouw- en 

vastgoed verenigd in de Jaarbeurs Utrecht. Een combinatie van de vakbeurzen 

Renovatie & Transformatie, Bouwbeurs en Gevel, debatten, netwerkbijeenkomsten en 

congressen. Architecten, projectontwikkelaars, aannemers en woningcorporaties 

kunnen tijdens deze week zich laten inspireren door verschillende oplossingen van 

aanbieders uit de markt. 

 
De Week van de Bouw is van 9 t/m 13 februari 2015 in de Jaarbeurs te Utrecht. 

 

Onderdeel van de Week van de Bouw is het event Renovatie & Transformatie. GBO zal 

hierin deelnemen door middel van twee presentaties over glas en renovatie en met 

een beursstand.  
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