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Sinds de oprichting van Vlakglas Re-
cycling Nederland in 2003, is er ieder 
jaar weer meer vlakglas ingezameld. In 
2006 dachten wij dat het plafond van 
het tonnage vlakglas wat door Vlakglas 
Recycling Nederland ingezameld kon 
worden was bereikt. Het tegendeel is 
waar: het totale tonnage blijkt echter 
weer hoger te liggen! Waar komt dat 
vlakglasafval toch vandaan?

In 2007 heeft Vlakglas Recycling  
Nederland met een aantal gemeenten 
contracten afgesloten voor de inza-
meling van vlakglas op hun milieupar-
ken. Op deze milieuparken werd in  
sommige gevallen helemaal niet of 
slechts sporadisch vlakglas ingeza-
meld. Veel vlakglas werd bij het rest-
afval gestort. Daarnaast heeft Vlakglas 
Recycling Nederland de contacten 
met sloopbedrijven geïntensiveerd, 
waardoor deze bedrijven bij de sloop 
van gebouwen steeds meer het glas  
gescheiden van het bouw- en sloop- 
afval afvoeren. Hieruit blijkt weer 
des te meer de functie die Vlakglas  
Recycling Nederland heeft bij het  
inzamelen van vlakglas in Neder-
land. Deze functie kan echter alleen  
worden blijven vervuld met de huidige 
vorm van financiering; de verwijde-
ringsbijdrage. Om te voorkomen dat 
in de komende jaren het vlakglas weer 
bij het restafval wordt afgevoerd, zal 

de verwijderingsbijdrage afgedragen 
moeten worden aan Vlakglas Recycling 
Nederland.

2007 was het lustrumjaar van de  
Stichting. Tijd voor een nieuw ge-
zicht. Vlakglas Recycling Nederland 
staat voor een dynamische organisa-
tie in een dynamische wereld waar  
preventie en hergebruik van afval  
belangrijke thema’s zijn. De lay-out van 
onze nieuwsbrief hebben wij aan deze  
dynamiek aangepast.

2007 was ook het jaar van econmi-
sche groei. Namens het bestuur 
en de medewerkers van Vlakglas  
Recycling Nederland wens ik u toe dat 
deze economische groei zich ook voor 
u voortzet in 2008. Maar bovenal veel 
gezondheid voor u en de uwen. n

Ben Evers 
voorzitter Vlakglas Recycling Nederland 

Waar komt al dat vlakglas toch vandaan?

VOORWOORD
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INZAMELINGS RESULTATEN

Top record!
2007 is een recordjaar voor Vlakglas 
Recycling Nederland! In 2006 dach-
ten wij dat we de top hadden bereikt: 
er werd toen 65.641 ton vlakglasafval  
ingezameld. Dat was ten opzichte van 
2005 al een toename van 7,5%. Dit jaar 
echter is dit tonnage ruim overtroffen: 
we hebben ongeveer 74.057 ton (!) vlak-
glasafval ingezameld! n
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Regelmatig wordt ons de vraag gesteld of er ook autoglas 
in de containers van Vlakglas Recycling Nederland gestort 
mag worden. Dit mag niet. Vlakglas Recycling Nederland heeft 
een systeem opgezet voor de inzameling van vlakglas; auto-
glas valt daar niet onder. De financiering van de inzameling 
van vlakglas vindt plaats door middel van de heffing van een  
verwijderingsbijdrage op vlakglas (isolerend dubbelglas).  
En, hoewel het technisch in principe geen probleem is om 
autoglas tezamen met vlakglas te recyclen, mag autoglas niet 
in de onze containers omdat hier geen financiering voor is. 
Als u (regelmatig) grotere hoeveelheden autoglas heeft, dan 
kunnen wij u een tarief aanbieden voor de afvoer en recy-
cling van dit glas.  Voor de volledigheid nogmaals het overzicht 
van welke glassoorten in de containers van Vlakglas Recycling  
Nederland gestort mogen worden. n

Autoglas wel óf geen vlakglas?

Acceptatievoorwaarden 
Soorten vlakglasafval en meest voorkomende  
vormen van vervuiling
De volgende categorieën van vlakglasafval worden 
bij Vlakglas Recycling Nederland onderscheiden:

CATEGORIE / OMSCHRIJVING
• Zuiver blank vlakglas (industrieel/float)

• Vlakglas met doorzichtige soft coatings 

• Figuurglas

• Diverse kleuren

• Gelaagd en/of draad vlakglas

• Isolatieglas (ongelaagd/gelaagd), inclusief tussenstrip

• Vlakglas afkomstig van serres, kassen (tuindersglas) 

• Spiegel / verzilverd glas

• Geëmailleerd glas

•  Vervuild vlakglas HH 

HH Toelichting op vervuild vlakglas
Onder de term ‘vervuiling’ valt al het materiaal  
wat geen recycleerbaar vlakglas is, waaronder: 
• KSP: Keramiek, Steen en Porselein van bijvoorbeeld grind, 

• bakstenen, tegels,...

• papier/hout: kranten, boekjes, karton, raamwerk, bouwafval,...

• bitumenachtige materialen: kit, pek,...

• plastic: van onder meer kozijnen, strips, bekertjes,...

• metalen: zowel ferro als non-ferro van bijvoorbeeld kozijnen, 

• kaders, lijsten, metalen strips,...

• hittebestendig glas: waaronder hittebestendig 

• laboratoriumglas, 

• ovenschalen, kookplaten, kachelruitjes,...

• flessenglas en lampenglas: verpakkingsglas/holglas, lampenglas, 

• TL-buizen,...

• restafval: huis- en tuinafval, siliconenspuiten, lijm, ...

• andere verontreinigingen: zand, aarde of modder, veegvuil....

TUSSEN TWEE HAAKJES
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Vlakglas Recycling Nederland neemt 
geen vervuild vlakglas in. 

Geringe hoeveelheid kit, stopverf en overige 
bevestigingsmaterialen zijn toegestaan.

Waar komt al dat vlakglas toch vandaan?
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Renovatie project Rozenburg: 141 huizen
goed voor afvoer 28 ton vlakglas

PROJECTEN

Het succes van het Nederlandse sy-
steem van vlakglasafval inzamelen door 
Vlakglas Recycling Nederland heeft  
wederom internationale aandacht gekre-
gen. Op 20 en 21 september jl. heeft een 
delegatie uit Japan, in samenwerking met 
de TU Delft, een bezoek aan Vlakglas  

Recycling Nederland gebracht. De dele-
gatie stond onder leiding van een profes-
sor van de universiteit van Tokio. Tezamen 
met een paar studenten en een Japanse 
architect uit Keulen, hebben zij een  
rondleiding ontvangen langs een aan-
tal bedrijven om op die manier een zo  

compleet mogelijk beeld te krijgen van 
de inzameling en recycling van vlakglas 
in Nederland. Daarnaast werd er ook 
aandacht besteed aan de wijze waarop 
er in Nederland met bouw-en sloopafval 
wordt omgegaan. n

BUITENLANDS NIEUWS

Internationale aandacht



In de afgelopen jaren hebben wij een 
paar keer aandacht besteed aan in het 
oog springende sloop-en renovatie pro-
jecten, waarbij vlakglasafval gescheiden 
werd afgevoerd. Maar in Nederland 
worden ook heel veel kleinere projecten 
uitgevoerd waarbij vlakglasafval vrijkomt. 
Zoals dit renovatieproject in Rozen-

burg. In opdracht van Resort Wonen te  
Rozenburg heeft Glasservice Vonk v.o.f. 
uit Hellevoetsluis een renovatieproject 
in Rozenburg uitgevoerd. Bij dit pro-
ject werd bij 141 woningen al het glas 
vervangen door HR++ glas met nieuwe 
roosters. Er kwamen drie hoofdstro-
men afval vrij, die allemaal gescheiden 

werden afgevoerd: aluminium, hout en 
vlakglas.  Voor de afvoer van het vlakglas 
heeft Vlakglas Recycling Nederland de  
containers geleverd. In totaal is er ruim 28 
ton vlakglasafval afgevoerd. Glasservice 
Vonk heeft dit project in samenwerking 
met Budding Glas en Schilderwerken te  
Rozenburg uitgevoerd. n

Vervallen Inzamelpunt
Bedrijfsnaam Plaats  Soort
StoelGroep BV VIJFHUIZEN Op- en Overslagpunt
 

INZAMELPUNTEN

Nieuw Inzamelpunt
Bedrijfsnaam     Plaats  Soort
Glashandel Uijen bv    TIEL  InzamelPunt
Prevent &  Onderhoud Verlaar   TILBURG InzamelPunt
Alfa Glas     DORDRECHT InzamelPunt
Van Moorsel Glas en Zonwering bv   NUENEN InzamelPunt  
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Afgelopen voorjaar heeft Vlakglas Recy-
cling Nederland in samenwerking met 
RTL7 voor het programma “Nederland 
bouwt” een dvd laten maken. Op deze 
dvd wordt een impressie getoond van 
de door ons geïnitieerde activiteiten 

om vlakglas in te zamelen en te laten  
verwerken tot nieuwe grondstof voor  
de (vlak)glasindustrie. Deze opname is  
twee maal uitgezonden op televisie. U 
kunt deze dvd kosteloos bestellen bij 
Vlakglas Recycling Nederland. De dvd kan 

gebruikt worden 
om informatie te 
verstrekken over 
het proces van  
vlakglasrecycling 
in Nederland. n

VOORLICHTING

DVD Vlakglas Recycling Nederland
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Begin 2007 is Vlakglas Recycling Nederland gestart met het zich actief presenteren aan diverse doelgroepen. 
Onze eerste activiteit was de Bouwbeurs 2007 in Utrecht. Tijdens en na afloop van deze beurs ontvingen wij 
vele positieve reacties; van zowel mensen die al bekend zijn met systeem wat Vlakglas Recycling Nederland  
voor de inzameling van vlakglas hanteert, als mensen die nog niet bekend waren. 
Door te laten zien wat onze stichting doet ontstaat meer inzicht in de mogelijkheden van recyclen  
en inzamelen. De steeds toenemende hoeveelheid ingezameld vlakglas is onder meer het effect van de  
promotionele activiteiten van Vlakglas Recycling Nederland. 

WAAR WAREN WE ?

Promotionele activiteiten

Nationale Afval- en Recyclingdag  22-09 2007
Op deze dag openden een groot aantal afval-en reingings- 
bedrijven in Nederland hun poorten voor het publiek.  
Mensen konden op deze manier kennismaken met de bedrij-
ven die het afval inzamelen en recyclen. Vlakglas Recycling  
Nederland was vertegenwoordigd op de locatie van Sortiva 
BV in Halfweg. Deze locatie houdt zich met name bezig met de 

inname van bouw-en sloopafval en bedrijfsafval. Dit afval wordt 
vervolgens naar de vestigingen in Alkmaar en Middenmeer  
afgevoerd ter verwerking. Daarnaast houden ze zich hier bezig 
met houtrecycling en groencompostering. Voor Vlakglas Recy-
cling Nederland fungeert deze locatie als op-en overslagpunt 
voor vlakglasafval. 



De gevel leeft op GEVELtotaal 2008. 
Grensoverschrijdend, uitdagend en in-
spirerend denkwerk, Intelligente gevel-
systemen en materialen, bewust omgaan 

met energie. Dat is GEVELtotaal.
Woensdag 23 tot en met 25 januari  
2-008 in Ahoy, Rotterdam. Kijk voor  
meer informatie op www.geveltotaal.nl

GEVELtotaal in Rotterdam

Open dag J. Goemaat B.V.  2-11 en  3-11 2007
Ter gelegenheid van het 20-jarige jubileum organiseerde  
J. Goemaat B.V. , gevestigd in Goedereede, een open dag voor 
al hun relaties. Tijdens deze open dag konden geïnteresseer-
de relaties kennismaken met de nieuwbouw en uitbreiding 
van het bedrijfspand. In dit nieuwe bedrijfspand is onder an-
dere plaats voor een nieuwe activiteit van J. Goemaat B.V., de  
productie van kunststofkozijnen. Deze vestiging fungeert als  
inzamelpunt van vlakglas voor Vlakglas Recycling Nederland.

Schilder, Glas- en Afbouwdagen  
30-10 t/m 1-11 2007
Op deze beurs, die gehouden werd in Gorinchem, deelde 
Vlakglas Recycling Nederland samen met het Kenniscen-
trum Glas een informatiestand. Deze beurs is een uitgelezen  
manier om in een korte periode een gerichte doelgroep te 
benaderen. Bezoekers van deze dag waren voornamelijk  

afkomstig van glas-en schildersbedrijven. Naast een aantal “oude 
bekenden”, mochten we een groot aantal nieuwe contacten 
leggen. Door deel te nemen aan een gerichte beurs heb je 
veel meer persoonlijk contact waardoor je direct de gewenste  
informatie kan geven en onduidelijkheden en misverstanden uit 
de wereld kan helpen.

Gemeentelijk Afvalcongres  6-11 2007
Op dinsdag 6 november vond het jaarlijkse Gemeentelijk  
Afvalcongres plaats te Amsersfoort. Op deze dag presenteerde 
Uitvoering Afvalbeheer een actueel programma over de laat-
ste ontwikkelingen in het afvalbeleid en praktijkervaringen van 
collega’s. Naast een aantal workshops, werd er ook een infor-
matiebeurs georganiseerd waar diverse organisaties, die zich 
bezighouden met afval en producentenverantwoordelijkheid, 
zich presenteerden. Tijdens dit congres vond de uitreiking van 
de gouden glasbak plaats. 

WAAR ZIJN WE ?

Vlakglas Recycling Nederland zoekt doelgericht evenementen om aan deel te nemen. Mocht u activiteiten  
organiseren waar wij mogelijk aan deel kunnen nemen, neem dan contact met ons op,  tel 088-567 88 20 n
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Met ingang van november 2007 heeft Vlakglas Recycling Nederland nieuwe huisvesting. Sinds de oprichting in 2003 waren  
wij als zelfstandige stichting gehuisvest in het kantoor van de GBO te Gouda. In de afgelopen jaren is er steeds een toename 
geweest in de ingezamelde hoeveelheid vlakglas. Deze toename in vlakglas betekent eveneens een toename in de hoeveel-
heid werk wat verzet moet worden. Om de verwachte toekomstige groei in activiteiten op te vangen, hebben wij een nieuwe  
medewerkster aangetrokken. Hierdoor groeiden wij in Gouda uit ons jasje en is er besloten op zoek te gaan naar nieuwe,  
passende huisvesting. Dit is gevonden is Reeuwijk. Vlakglas Recycling Nederland heeft hier de beschikking over een zelfstandige 
kantoorruimte. Daarnaast zal op deze locatie een informatiecentrum over vlakglasrecycling worden ingericht. Vanaf maart 2008 
zullen wij in de gelegenheid zijn om kleine groepen belangstellenden te ontvangen en u voor te lichten over vlakglasrecycling.  
Als u nadere informatie wenst over onze voorlichtingsmogelijkheden, neemt u dan contact op met ons. n

Vlakglas Recycling Nederland

Leeghwaterstraat 29-6
2811 DT Reeuwijk
Het telefoon- en faxnummer zijn  
ongewijzigd.

Vlakglas Recycling Nederland verhuisd

NIEUWS

Hanneke Troost
Medio oktober 2007 is Hanneke Troost in dienst getreden  
bij Vlakglas Recycling Nederland. Zij zal diverse hand- en span-
diensten verrichten zoals telefoon opnemen, facturering en 
postafhandeling. Hanneke: “Het is prettig om bij een stichting 
te werken die een bijdrage levert aan het milieu. De glasbranche  
is voor mij nieuw, maar ik zal trachten u zo goed mogelijk van 
dienst te zijn.”  n
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WIE DOET WAT ? NIEUW ADRES!

Vlakglas Recycling Nederland
Leeghwaterstraat 29-6   2811 DT Reeuwijk   tel 088-567 88 20
fax 030-31 00 280   info@vlakglasrecycling.nl   www.vlakglasrecycling.nl
postadres  Postbus 2011  2980 CA Ridderkerk
Ontwerp, realisatie en redactionele ondersteuning: Blik-Opener, Schiedam. Druk: Prints & Proms, Rotterdam.  

Deze nieuwsbrief is gedrukt op 100% gerecycled papier. 


