
De vakanties zijn voor de meeste van u 
weer achter de rug. Ik hoop dat u een 
plezierige vakantie heeft gehad en dat u 
voldoende op krachten bent gekomen voor 
de hervatting van uw werkzaamheden.

De Nederlandse vlakglasmarkt gaat al 
een aantal jaren door een diep dal. 
Aan de hand van de toename in het door 
Vlakglas Recycling Nederland ingezamelde 
tonnage glas, menen wij voorzichtig te 
mogen concluderen dat de Nederlandse 
glasmarkt uit dit dal aan het opklimmen 
is. Immers, al het vlakglas dat afgevoerd 
wordt, moet ook weer teruggeplaatst 
worden. U zult uw krachten dus hard 
nodig hebben de komende tijd.

Ben Evers
Voorzitter 
Stichting Vlakglas Recycling Nederland

Ruurd Kuipers was de grote drijfveer achter 

het pilot-project in het noorden van het land, 

dat einde 2000 succesvol werd afgerond. 

Een initiatief dat aansluitend werd opgeschaald 

naar een landelijk niveau en met behulp van 

een “Algemeen Verbindend Verklaring” van 

het ministerie van VROM op de “regeling 

verwijderingsbijdrage” gefinancierd wordt.

Ben Evers was met zijn bedrijf, Glasindustrie 

Ben Evers bv te Schijndel, als producent van 

isolatieglas één van de initiële deelnemers 

aan de regeling verwijderingsbijdrage.

Toen in april 2002 de Stichting Vlakglas 

Recycling Nederland formeel werd opgericht, 

hebben beide heren plaatsgenomen in 

het bestuur. Ruurd Kuipers heeft als lid 

afscheid van het bestuur genomen in het 

najaar van 2003 omdat hij gestopt was met 

zijn dagelijkse werk bij Boelens Glas Best 

Glas/Glaverbel Leeuwarden. Ben Evers is 

als voorzitter voor een tweede termijn 

gekozen en nog steeds actief.

28 april 2006 was het zover: Ruurd Kuipers en Ben Evers werden in hun 
woonplaats door de burgemeester geridderd. Deze onderscheiding ontvingen 
de heren mede dankzij hun verdiensten voor Vlakglas Recycling Nederland; 
zij zijn beiden intensief betrokken geweest bij de start van de Stichting.

InhoudsopgaveBestuursleden van Vlakglas 
Recycling Nederland 
geridderd!
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Recent is het jaarverslag 2005 van 
de Stichting Vlakglas Recycling 
Nederland uitgekomen. 
Een exemplaar kunt u aanvragen bij 
ons secretariaat, trudy tuinenburg: 
telefoon: 0182 - 56 78 82 of via 
e-mail: info@vlakglasrecycling.nl.

Jaarverslag

Ruurd Kuipers

Ben Evers



Nieuwe en opgeheven 
inzamelpunten
hieronder treft u een overzicht aan van de nieuwe en opgeheven inzamelpunten in 
mei tot en met augustus 2006. De adressen van de inzamelpunten vindt u op onze 
website www.vlakglasrecycling.nl.

Postbus 2075, 2800 BE Gouda • Tel. 0182 - 56 78 82 • Fax 0182 - 53 12 39
E-mail: info@vlakglasrecycling.nl • Internet: www.vlakglasrecycling.nl

Ontwerp, realisatie en redactionele ondersteuning: Reclamebureau Aquitte, Zeist 
Deze nieuwsbrief is gedrukt op 100% gerecycled papier. 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Stichting Vlakglas Recycling Nederland

met ingang van 2006 verstrekt 
Vlakglas Recycling Nederland de 
inzamelresultaten niet meer per brief 
aan inzamelpunten. wilt u inzage 
hebben in uw inzamelgegevens, dan 
kunt u een wachtwoord aanvragen 
voor extranet.
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Vlakglas Recycling Nederland heeft op 

verzoek de poster ‘Niet al uw glas hoort in 

de vlakglascontainer’ aangepast en opnieuw 

uitgebracht. De poster op A2-formaat is 

weerbestendig, geplastificeerd en beschrijf-

baar. De komende maanden zal deze tijdens 

Herziene poster
bezoeken kosteloos worden uitgedeeld. 

Inzamelpunten die nu al een poster willen 

ontvangen, kunnen deze aanvragen bij 

Trudy Tuinenburg: 

telefoon: 0182 - 57 68 82 of via 

e-mail: info@vlakglasrecycling.nl. 

Resultaten inzameling tot en 
met augustus 2006

Wie doet wat?

Hoogers Transport BV
(logistieke dienstverlener 

van Gansewinkel Groep)

han hoogers

han hoogers is manager operationele zaken. 
in deze functie is hij verantwoordelijk voor de 
operationele gang van zaken. Daarnaast is hij 
het aanspreekpunt en de commercieel verant-
woordelijke binnen hoogers transporten BV.

Vanaf het allereerste begin is Han betrokken 

bij het opzetten van een inzamelsysteem 

voor vlakglas. Han: “Uiteindelijk zijn we maar 

met één zaak bezig: trachten de inzamel-

kosten per ton zo laag mogelijk te houden. 

Uiteraard rekening houdend met de wensen 

van Vlakglas Recycling Nederland en haar 

inzamelpunten. Hiervoor zetten we dagelijks 

tien voertuigen in: huifwagens met kooiaap 

en containervoertuigen. Een van onze taken 

is het meedenken bij de inzet van alterna-

tieve emballage. Voorbeelden hiervan zijn 

de verlaagde 18-kubs open container en de 

magazijncontainer met zij-inworp.” 

OPGEHEVEN INZAMELPUNTEN

Geen

NIEUWE INZAMELPUNTEN  

Bedrijfsnaam Plaats Inzamelpunt
Bouwafval Recycling Kampen B.V. KAMPEN Op- en overslagpunt

Van Gansewinkel Drachten DRACHTEN Op- en overslagpunt

Van Hoof Containers en Recycling bv HEEZE Op- en overslagpunt

Phoenix Coatings HUIZEN Inzamelpunt

RS Schildersgroep BV EEFDE Inzamelpunt

De Glaswacht BV ZWAAG Inzamelpunt

Glaszetterij Wolf EMMELOORD Inzamelpunt

De Kock van Gelder groep BV BENEDEN-LEEUWEN Inzamelpunt
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