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Levertijd vlakglascontainers
Er zijn momenteel vele sloop- en renovatieprojecten waar vlakglasafval vrijkomt. Ook de
glas (verwerkende) bedrijven hebben het erg druk. Door de drukte neemt ook de vraag
naar containers om het oude vlakglas mee af te kunnen voeren toe. Zo snel soms dat
we de vraag naar containers niet altijd even accuraat kunnen beantwoorden en er een
wachtlijst ontstaat. Houdt daarom bij de aanvraag van een container rekening met
langere levertijden.
Deze drukte trekt ook een wissel op het transport, het kan zijn dat uw wissel niet zo
snel wordt uitgevoerd als u van ons gewoon bent.
Om te kunnen blijven voldoen aan de grote vraag verzoeken wij u de containers die niet
(meer) gebruikt worden zo snel mogelijk af te laten voeren. Zo kunnen wij u en uw
concullega weer tevreden stellen bij een volgend project. Bedankt!
Verspreid over heel Nederland zijn er ruim 400 inzamel- en op- en overslagpunten, waar
u gratis uw vlakglasafval kunt storten. Er is er altijd wel één bij u in de buurt.

Jaarverslag
Ons jaarverslag 2020 is nu online beschikbaar.

Toename vervuiling vlakglascontainer
De laatste maanden worden wij steeds vaker
geconfronteerd met vervuilingen in de
vlakglascontainer. In toenemende mate wordt deze
vervuiling veroorzaakt door de aanwezigheid van
kookplaten ofwel keramisch glas. Hierdoor kan het
vlakglas niet gerecycled worden, en wordt het als
restafval afgevoerd. De kosten die hieruit voortvloeien
komen voor rekening van de klant.
Keramisch glas is tijdens het recycleproces moeilijk te

herkennen en te verwijderen. Dit glas mag absoluut ni‐
et in de glasbak. Door een andere chemische
samenstelling heeft keramisch glas een hoger
smeltpunt dan vlakglas. Bij de productie van nieuw
vlakglas, flessen en glaswol kan dit gevaar opleveren.
Neem bijvoorbeeld flessen met daarin brokjes niet
gesmolten keramische scherven. Deze zijn zwakker van
samenstelling dan normale flessen. Zeker bij
koolzuurhoudende dranken is het risico op glasbreuk
dan groter. Keramisch glas levert uitzonderlijk veel
schade op bij de glasproducerende industrie.

Video - Vlakglas Recycling Nederland maakt glas steeds meer
circulair
In deze video laten we zien hoe van oud, afgedankt isolatieglas weer een grondstof
voor de productie van nieuw vlakglas wordt gemaakt.
Met dank aan Saint-Gobain Glass France, Alhra Glas B.V., Ploeg Kozijnen B.V.,
Stekelenburg Glas B.V., Glas- en Verfgroothandel J.L. van Es BV, Van Leeuwen
Glasbewerking BV, Toekomst Glas B.V., Glas Construct BV, Scheuten Glas Nederland BV
en Glassolutions B.V.
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