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Duurzame sloop gebouwen AGC Flat Glass

Met de sluiting van de floatglasfabriek van AGC in 2014 kwam er een einde aan een 
periode van tientallen jaren productie van vlakglas in Nederland. Vele tonnen glas vonden 
vanuit Tiel hun weg naar de diverse klanten. 
Ook op het eigen terrein werd het vlakglas toegepast. 
Onder andere in de overdekte fietsenstalling en als 
beglazing in de kantoren. 
De nieuwe eigenaar geeft een andere bestemming aan 
het terrein, waardoor alle gebouwen gesloopt worden. 
Uitgangspunt hierbij is dat dit zo duurzaam mogelijk moet 
gebeuren. 
AGC heeft de sloper in contact gebracht met Vlakglas 
Recycling Nederland voor de afvoer van het vlakglas wat 
bij deze sloop vrijkomt. De eerste container met het oude vlakglas van de fietsenstalling, 
zo’n 8 ton, is inmiddels afgevoerd naar de recycler waar het tot nieuwe grondstof voor de 
glasindustrie wordt verwerkt.
In de komende weken zullen we containers plaatsen voor de afvoer van het vlakglas dat 
vrijkomt bij de sloop van de kantoren.

Op naar de miljoen! 

In 2000 startte een proef in de noordelijke provincies om 
vlakglas in te zamelen en te recyclen. In tien maanden tijd 
werd 1.800 ton vlakglasafval ingezameld en gerecycled. 
De schatting was dat het landelijke project jaarlijks 
31.000 ton vlakglasafval zou opleveren. In het officiële 
startjaar 2003 werd er ongeveer 38.000 ton ingezameld. 
Sinds de start van de inzameling hebben we al bijna een 
miljoen ton vlakglas ingezameld!

*tm februari

Inzamelpunten

2003 37.830 2007 74.057 2011 89.151 2015 69.998
2004 54.572 2008 73.597 2012 85.590 *2016 9.944
2005 61.068 2009 82.490 2013 74.796 Totaal 935.060
2006 65.652 2010 86.858 2014 69.456

Nieuw

Van de Akker Glas en Schildersbedrijf HELMOND

Glas Compleet LELYSTAD

Kringloop Vollenhove VOLLENHOVE

Vink Schilderwerken & Bouwonderhoud MEERKERK

Handelsonderneming Hudales BV GELEEN

Willeboer Kozijn- en Glasmontage v.o.f. WAARDE

Tijdelijk gesloten



 

Agenda

Vlakglas Recycling Nederland is te vinden op beurzen, open dagen en andere activiteiten. 
Daar promoten we de Stichting en geven we voorlichting over inzameling en recycling van 
vlakglas. 
Waar kunt u ons de komende tijd vinden?

, RAI Amsterdam 
22 t/m 24 maart 2016

, Messe Dusseldorf GmbH
20 t/m 23 september 2016

 2016, Evenementenhal Gorinchem
25 t/m 27 oktober 2016

, Evenementenhal Hardenberg
11 t/m 13 oktober 2016

, Evenementenhal Gorinchem
8 t/m 10 november 2016

Wij zijn verhuisd

Ons nieuwe adres per 1 januari 2016

Zilverstraat 69, 2718 RP Zoetermeer 
Postbus 340, 2700 AH Zoetermeer
De overige gegevens zijn ongewijzigd.

PS. De doorzendservice voor poststukken stopt 1 april 2016!

Iets te melden?

Regelmatig plaatsen we korte items op onze website, Twitter en LinkedIn. 
Heeft u iets te melden of een interessant project? 
Laat het ons weten. Bel 088- 567 88 02, Trudy Tuinenburg. 
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Deze e-mail is verzonden door een automatische mailbox, 
vragen die u naar deze mailbox stuurt worden niet beantwoord. Klik  om uit te schrijven. hier


