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Recent is het jaarverslag 2006 van 

de Stichting Vlakglas Recycling 

Nederland  uitgekomen. Een exem-

plaar kunt u aan vragen bij ons 

JaarverslagResultaten inzameling 

tot en met augustus 2007

Vlakglas Recycling Nederland verstrekt de volledige inzamelresultaten 

via extranet. Wilt u inzage hebben in uw inzamelgegevens, dan kunt u 

 hiervoor een wachtwoord aanvragen bij Trudy Tuinenburg, telefoon 

088 - 567 88 20.
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HEMA ruimt op

Met deze slogan wil de HEMA haar producten extra onder de aandacht 

van de consument brengen. Maar deze  slogan staat voor meer! De vanouds 

bekende glazen schappen van de HEMA zijn aan vervanging toe. Nadat het 

glas jarenlang het gezicht van de schappen heeft bepaald, vindt de HEMA 

het tijd geworden voor een opfrisbeurt. 

Voor de ruim 300 vestigingen van HEMA 

Nederland, is de HEMA op zoek gegaan 

naar een milieuverantwoordelijke manier 

om het vrijkomende glas af te voeren. 

In plaats van het glas zomaar in de 

afval bakken te deponeren is de HEMA in 

gesprek gekomen met Vlakglas Recycling 

Nederland. Samen met de ombouwcoör-

dinator van de HEMA en de planning van 

Hoogers Transport is een structuur 

bedacht om een zo efficiënt mogelijke 

inzameling van het vlakglas op te zetten. 

Doelstelling hierbij was om een optimale 

kwaliteit van het glas te waarborgen, 

waardoor er een hoge mate van materiaal-

hergebruik werd gerealiseerd. 

Nadat aan het begin van het jaar een pilot-

project bij een aantal filialen succesvol was 

uitgevoerd, werd in juni met het landelijke 

ombouwproject begonnen. Rond de 

jaarwisseling zal het project afgerond zijn. 

Er zal dan naar verwachting 2.500 ton aan 

vlakglasafval zijn ingezameld.

secretariaat: Trudy 

Tuinenburg, telefoon 

088 - 576 88 20 

of via e-mail, info@

vlakglasrecycling.nl.

Na maanden van voorbereiding is het 4 september 2007 eindelijk zover: 

Vlakglas Recycling Nederland is gereed voor de viering van haar eerste lustrum. 

Deze dag staat in het kader van informatie voorziening en kennisoverdracht op 

het gebied van vlakglasrecycling en alles wat daarbij komt kijken. 

De officiële aftrap wordt gegeven door 

de heer mr. A.B. Holtkamp; directeur 

SAS (Stoffen, Afvalstoffen, Straling) van 

Milieu beheer, Ministerie van VROM. 

Na zijn indrukwekkende bijdrage over 

milieu, wetgeving, verwijderingsbijdrage 

en Vlakglas Recycling Nederland is het tijd 

voor de workshops die in het kader van 

kennisoverdracht worden aangeboden. 

De zes aan geboden workshops worden 

elk druk bezocht.

De vakantieperiode is voor de meesten 
onder ons weer voorbij. Een aantal 
 gelukkigen heeft de vakantie nog in het 
verschiet. Maar of u nu al vakantie heeft 
gehad of nog tegoed heeft, ik denk dat 
we in het algemeen mogen stellen dat wij 
met zijn allen terug mogen kijken op een 
 productieve periode. Ik hoop dan ook 
dat u hebt kunnen genieten van uw 
 welverdiende vakantie. 

Vlakglas Recycling Nederland mag zeker 
terugkijken op een vruchtbare periode. 
De hoeveelheid ingezameld glas blijft 
 toenemen. En ook het draagvlak voor de 
 activiteiten van onze Stichting is groot. 
Tijdens onze lustrumviering op 4 sep-
tember jl. mochten wij dan ook een groot 
aantal belangstellenden ontmoeten. 
De reacties van de aanwezigen waren zeer 
bemoedigend en versterkten ons enthou-
siasme om door te gaan op de door ons 
ingeslagen weg. Langs deze weg willen wij 
nogmaals iedereen bedanken die heeft 
 bijgedragen aan het succes van Vlakglas 
Recycling Nederland.

Ben Evers, Voorzitter 

Stichting Vlakglas Recycling Nederland

Lustrum

  VLAKGLAS RECYCLING NEDERLAND 

VIERT HAAR 5-JARIG BESTAAN!

 LUSTRUM

 ACTIVITEITENAGENDA

  EVOA: NIEUWE  DOCUMENTEN 

BIJ HET TRANSPORT VAN 

 VLAKGLASSCHERVEN

  OP -EN OVERSLAGPUNTEN 

IN MIDDEN-NEDERLAND

 HEMA RUIMT OP

  RESULTATEN INZAMELING 

TOT EN MET AUGUSTUS 2007

 JAARVERSLAG

Inhoudsopgave
Vlakglas Recycling Nederland 
viert haar 5-jarig bestaan!

Uitvoering Workshopleider Titel

1 Oranje Demontage BV De heer F. Oranje Praktijkvoorbeeld 

duurzaam slopen

2 AKD Prinsen Van Wijnen Mevrouw mr. E. Broere De juridische aspecten 

van vlakglasrecycling

3 Maltha Groep bv De heer E. Dirkx Glas is grondstof

4 High5 Recycling Group NV De heer F. Bron Vlakglasrecycling: 

Nederland versus België

5 Van Gansewinkel Groep bv De heer J. van Hasselt EVOA: De gevolgen van 

Europese regelgeving voor 

het (glas)afvaltransport

6 Kenniscentrum Glas De heer Th. van der Zwaan Glas en regelgeving

Tussen de bedrijven door kan men de 

(vak)beurs bezoeken die ten behoeve van 

de informatievoorziening is georganiseerd. 

Er is een breed scala aan deelnemers en er 

wordt dan ook goed gebruik gemaakt van 

de mogelijkheid tot netwerken en 

informatie voorziening.

Vlakglas Recycling Nederland kan zeer 

tevreden terugkijken op een geslaagd 

lustrum en wil bij deze dan ook iedereen 

bedanken die dit mogelijk heeft gemaakt.

De heer Holt kamp
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Qurius Business Solutions – Zaltbommel

AKD Prinsen Van Wijmen – Breda

Op- en overslag punten 

in Midden-Nederland

Sinds maart 2006 is Methorst Milieu B.V. te Scherpen-

zeel als op-en overslagpunt deel gaan uitmaken van het 

netwerk van inzamelpunten voor vlakglas van Vlakglas 

Recycling Nederland. Met de overname medio 2007 

van Gerrit Gerritsen B.V. te Ochten door Methorst 

Milieu B.V., is ook deze locatie een op-en overslagpunt 

voor vlakglas geworden. Op beide locaties kunnen 

 grotere partijen vlakglas aangeleverd worden. 

Op de open dag van 

Gerrit Gerritsen B.V. 

op 11 mei 2007, 

werd Vlakglas 

Recycling Nederland 

in de gelegenheid 

gesteld de inzameling 

van vlakglas te 

promoten onder de 

bezoekers. 

Methorst Milieu heeft drie hoofdactiviteiten, te weten: afvalcon-

tainers, recycling en sloop werken (inclusief asbestverwijdering). 

In Scherpenzeel wordt voornamelijk houtafval en groenafval 

verwerkt. In Ochten staat een uitgebreide sorteerinstallatie geschikt 

voor de verwerking van onder andere bouw- en sloopafval. 

Steen puin wordt hier ook verwerkt met certificaat tot menggranulaat.

Methorst Milieu B.V. Scherpenzeel, tel. 033 - 277 18 80

Gerrit Gerritsen B.V. Ochten, tel. 0344 - 693 303

EVOA: nieuwe 

 documenten bij 

het transport van 

vlakglasscherven

De EVOA is een Europese verordening, bedoeld om 

zicht te houden op internationale afvaltransporten. 

Lidstaten van de EU kunnen bezwaar maken tegen een 

bepaald transport, onder andere om milieuhygiënische 

redenen. Hoe ze dat moeten doen, staat in de 

verordening. Verder beschrijft de verordening verschillende 

procedures voor in- en export van afvalstoffen. 

De procedure hangt af van de soort afvalstof, de aard 

van de verwerking en van de wensen van het land of 

de landen die bij de overbrenging is of zijn betrokken. 

Op 12 juli 2007 is een nieuwe EVOA van kracht 

geworden. (Bron: VROM dossier EVOA)

Vlakglas Recycling Nederland laat alle door haar ingezamelde vlak-

glasscherven recyclen in België. De EVOA is daarom van toe passing 

op alle vlakglastransporten van Vlakglas Recycling Nederland. 

Niet verontreinigd vlakglas behoort tot de zogenaamde groene 

lijststoffen, wat eigenlijk wil zeggen dat vlakglasscherven geen afval 

zijn maar een grondstof. Voor dit transport gelden minder zware 

 eisen. Alle inzameladressen van Vlakglas Recycling Nederland 

 hebben de bij het transport benodigde documenten al toe - 

gestuurd gekregen (bijlage VII). 

NB: Indien de container vervuild is met andere materialen dan 

die in de acceptatie voorwaarden vermeld staan, waardoor het glas 

niet meer gerecycled kan worden, dan is vlakglas geen groene lijst-

stof meer, maar afval. Dit afval mag Vlakglas Recycling Nederland 

niet vervoeren. 

Als u vragen heeft over het document, dan kunt u hiervoor contact 

opnemen met Hoogers Transport (Tijs Verberne), 0495-590586 

of met Vlakglas Recycling Nederland, 088-5678820.

Alle informatie over de EVOA kunt u  vinden op

http://www.vrom.nl/evoa

>> vervolg van pagina 1

Nationale Dubodag 2007

12 oktober 2007
W.T.C. Rotterdam 

Schilder, Glas en Afbouwvakdagen Gorinchem 2007

30 en 31 oktober, 1 november 2007
Evenementenhal Gorinchem

GEVELtotaal 2008

23 tot en met 25 januari 2008
Ahoy Rotterdam

Activiteitenagenda

Subsidie en Adviesbureau Raad & Daad 

Dordrecht

PS Business Support – Huizen

Muyen BV – Tiel

FOSAG – Waddinxveen

Koninklijke Saint-Gobain Glass Nederland NVVeenendaal

Kenniscentrum Glas – Gouda

Dexter Europe Ltd – Schiedam

High5 Recycling Group NV – Antwerpen

Maltha Groep BV – Fijnaart-Heijnigen

Stolker Glas Harmelen BV – Nieuwegein
Van Gansewinkel Nederland BV – Eindhoven
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