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Renovatie 88 appartementen Oss

Midden in het centrum van Oss staan 150 woningen van ruim 25 jaar oud. Zowel aan de 
buiten- als binnenkant is onderhoud nodig; denk aan dak, gevel, kozijnen, schilderwerk en 
onderhoud aan de installaties. 

Dit werk wordt uitgevoerd door de  uit Son. Zij zullen onder andere het glas 
vervangen. De verwachting is dat er zo’n 22 ton glas via ons wordt afgevoerd.  

 draagt bij aan MVO

ORCIV staat voor Onafhankelijk Register Certificatie Inzamelpunt VRN. 
Wij willen met deze certificatieregeling garanderen dat een gecertificeerd inzamelpunt 
ervoor zorgt dat bezoekers en medewerkers van dit inzamelpunt het aangeleverde 
vlakglasafval veilig storten en dat de kwaliteit van het aangeleverde vlakglasafval voldoet 
aan gestelde normen.  

Er zijn weer twee bedrijven gecertificeerd:
-Glas- en schilderwerken Ten Brummelhuis BV Hengelo 
-Jansen Glas Hoogvliet B.V.
Gefeliciteerd!

Bijzonder vlakglasprobleem

 heeft logistiek dienstverlener Koninklijke 
 gevraagd om bijzonder vlakglasafval te transporteren 
naar een overslagpunt van Vlakglas Recycling Nederland. 

Het oude isolatieglas, afkomstig van een project uit 
Schiphol, is van jumboformaat (2.700 x 3.500 mm) en past 
niet in onze container. Saan bracht het voor AKS naar 
Amsterdam. 

Op naar de ....

Stichting Vlakglas Recycling Nederland kent haar ups en downs en beleeft net als ieder 
ander goede en slechtere tijden. Na een roerige start en economische crises, blijkt het 
Nederlandse systeem van inzameling en recycling een succes. Een dezer maanden halen 
wij de miljardste kilo vlakglasafval op. Op dit moment (t/m week 40) staat de teller op 
986.806.074 kg.

Het succes van vlakglasrecycling is met name te danken aan de inzet van alle betrokkenen: 
vlakglasproducenten en importeurs die bijdragen aan de financiering, de bedrijven en 
organisaties met wie we samenwerken, en iedereen die vlakglasafval inlevert bij de 
inzamelpunten. 
U allen, hartelijk dank!

Nederland circulair in 2050
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Alles dat wij mensen doen, draait op wat de aarde ons geeft. We gebruiken haar 
grondstoffen voor voedsel, drinkwater en onderdak, voor kleding en elektrische apparaten. 
Helaas heeft de capaciteit van onze aardbol grenzen, terwijl het aantal mensen sterk blijft 
groeien. In 2050 zijn we naar verwachting met ruim negen miljard bewoners. 

De vraag naar grondstoffen neemt toe, terwijl de hoeveelheid afneemt. Alleen als we vanaf 
nu slimmer omgaan met onze grondstoffen, kunnen we ook in de toekomst nog welvarend 
leven op een gezonde planeet, met een duurzame en sterke economie. 

Het inzamelsysteem voor vlakglasafval sluit prima aan bij de circulaire economie. Glas is 
100% herbruikbaar, zonder kwaliteitsverlies.

Lees meer in de   over het Rijksbrede programma Circulaire Economie: 'Nederland 
Circulair in 2050'
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