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Afvalbedrijven leren van elkaar over de circulaire economie

De afvalsector streeft een circulaire economie na. Vlakglas Recycling Nederland, ARN en 
Maltha/Van Gansewinkel laten zien waar de afvalsector voor staat: kringlopen sluiten. De 
drie bedrijven vertellen over hun bijdrage aan de circulaire economie. 

Lees meer in 

Omrin sluit continu eigen afvalcirkels…ook op het gebied van vlakglas 

Bij  in Friesland speelt het begrip circulaire economie 
dagelijks een hoofdrol in al het doen en laten binnen de 
organisatie. Alles wat met afval heeft te maken proberen zij zo 
effectief mogelijk in te zamelen, scheiden, sorteren, recyclen of 
aan te wenden tot energie. 

Sinds kort hebben de milieustraten een vlakglascontainer via 
Vlakglas Recycling Nederland.  ..

CO2-barometer 

Glas is, met uitzondering van glaswol, volledig recyclebaar. 
Glas hergebruiken spaart het milieu. Normaal gesproken 
worden zand en soda gebruikt om glas te produceren. Door 
de inzet van scherven kan de temperatuur in de smeltoven 
flink worden verlaagd waardoor er veel energie wordt 
bespaard en de CO2-uitstoot vermindert. 

Wij hebben door TNO laten uitzoeken wat uw bijdrage kan 
zijn aan een beter milieu. Kijk op onze , vul uw 
ingezameld tonnage vlakglas in en zie wat de CO2-reductie 
is.

Jaarverslag 2015

Het Jaarverslag 2015 is  beschikbaar.

Vlakglas Recycling Nederland lanceert APP

Vlakglas Recycling Nederland heeft een APP ontwikkeld voor het wisselen 
en afvoeren van containers via smartphone of tablet. De APP is bedoeld 
voor onze inzamelpunten.

U logt in met dezelfde gegevens als voor Extranet, het afgesloten deel op 
onze website en vraagt een wissel of afvoer aan. De melding wordt direct 
verzonden naar de transportplanning. 

De APP is gratis beschikbaar voor iPhone en Android-toestellen in de 
 of  onder de naam “VRN Extranet”. 

Glasplein S.G.A. Vakdagen Gorinchem

Proeven en beproeven, Kringlopen draaiend houden
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Net voorgaande jaren organiseert Bouwend Nederland vakgroep GBO samen met 
Evenementenhal Gorinchem een Glasplein tijdens de S.G.A. Vakdagen ( 8 -10 november). 
Op het Glasplein staan glas- en glas gerelateerde bedrijven.  
Er vinden diverse activiteiten plaats , zoals glasdemonstraties van Vetrotech Saint-Gobain, 
Pieterman Glastechniek en Kenniscentrum Glas. En, net als voorgaande jaren, zal de 
verkiezing ‘Beste glaszetter van 2016’ worden gehouden. 

Op 9 november vindt de uitreiking plaats van de  door 
Maxime Verhagen. Bedrijven kunnen zich hiervoor nog steeds aanmelden.

Heeft u interesse in een stand op het Glasplein? Neem dan contact op 
met Irene Taal, vakgroep GBO, telefoon 079-325 22 20. U hoeft geen lid 
te zijn van de vakgroep GBO om deel te mogen nemen aan het 
Glasplein.

Vlakglas Recycling Nederland staat net als vorig jaar op het Glasplein in 
Gorinchem.

Agenda

Jaarbeurs Utrecht
13 juni 2016
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Evenementenhal Hardenberg
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25 t/m 27 oktober 2016

n
Evenementenhal Gorinchem
8 t/m 10 november 2016
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