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Wie lust er taart? 

Een inzamelpunt ziet op het aangevraagde , naast het ingezameld 
tonnage, een gekleurd gezichtje. Dit gezichtje geeft de vulgraad van de container weer. Is 
deze groen dan is de vulgraad van de container prima. Een oranje gezichtje betekent dat 
de vulgraad beter kan. Krijgt de lading echter een rood gezichtje, dan is de vulgraad te 
laag en vragen wij u toe te zien op een . 
 

Wij zetten periodiek een inzamelpunt in het 
zonnetje die een prima vulgraad van de container 
liet zien. Deze keer is dat  in 
Stadskanaal. Cor Wittekoek heeft aan Derk Mulder 
een heerlijke Vlakglas Recycling Nederland taart 
overhandigd. Goed bezig en gefeliciteerd! 
 
Een optimale vulgraad draagt bij aan een beter 
milieu. Een te volle container mag en kan niet 
vervoerd worden waardoor de transporteur nog 
een keertje terug moet komen. Een te lege 
container betekent vaker rijden dan noodzakelijk. 
Beiden leveren onnodig transport op en dus een 
belasting voor het milieu. 
 
Let goed op uw vulgraad en wellicht bent u de 
volgende die zo’n heerlijke taart in ontvangst kan 

nemen…. 

Inzamelpunten verhuisd 

Glashandel Van Es B.V. is verhuisd van Theems 19 naar Oder 11 in Den Haag, 

 
Service Glasherstel Snepvangers bv is verhuisd van Kruisakkers 36 naar Edisonlaan 13 in 
Bergen op Zoom,  

 

Het inzamelen van vlakglasafval is al sinds het begin in 2003 een 
groot succes. Begonnen we toen met bijna 38.000 ton, in ons 
topjaar 2011 was de hoeveelheid gestegen tot ongeveer 89.200 
ton. In 2016 zaten we daar onder, maar er werd toch nog 72.288 
ton vlakglas ingezameld en aangeboden om te recyclen. Hiermee 
besparen we 8.385.408 kg CO2!  
 
Voor 2017 staat de teller tot en met juli op 41.800 ton, dit levert 
een besparing op van 4.848.800 kilo CO2. 

 

Om aan Europese en Nederlandse doelstellingen op het gebied van afvalbeheer te blijven 
voldoen, en in het kader van de circulaire economie en het Grondstoffenakkoord, heeft 
Vlakglas Recycling Nederland informatie nodig over de vlakglasmarkt.  
Periodiek ontvangen wij gegevens over geproduceerde en geïmporteerde vierkante meters 
isolatieglas via de recyclingbijdrage. De vlakglasinzameling wordt geregistreerd in kilo’s en 
heeft betrekking op alle soorten vlakglas. Met deze gegevens kan echter niet worden 
beoordeeld of al het vlakglas dat op de Nederlandse markt komt en uiteindelijk afval wordt 
ook daadwerkelijk gerecycled wordt.  
Wij hebben USP Marketing Consultancy bv (USP) gevraagd een onderzoek uit te voeren 
naar de grootte van de Nederlandse markt van enkel glas. Om een compleet beeld te 
krijgen willen wij weten er hoeveel van welke vlakglassoort er in 2016 is geïmporteerd.  
 
Mocht USP in het kader van dit onderzoek contact met u opnemen en u verzoeken enkele 
vragen te beantwoorden over de import van enkelglas in Nederland, dan vragen wij als Vlakglas 
Recycling Nederland hiervoor uw medewerking. 

overzicht in Extranet

juiste belading

Glas Ockels bv

www.vanesglas.nl

http://snepvangersglas.nl

Inzamelresultaten

Onderzoek enkel glas



 

Waar kunt u ons vinden? 

Open dag gemeente Woerden 
Stadserf 
30 september 2017 
 

 
Evenementenhal Hardenberg 
10 t/m 12 oktober 2017 
 

 
Evenementenhal Gorinchem 
24 t/m 26 oktober 2017 
 

 
Evenementenhal Gorinchem 
7 t/m 9 november 2017 
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