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Openingstijden kantoor en afwijkend transport 

Hemelvaartsdag, donderdag 25 mei is er geen transport en is het kantoor gesloten. Uw 
routedag kan afwijken. Geef door als u gesloten bent. 
 
Vrijdag 26 mei is er wel transport, maar is ons kantoor gesloten. 
 
Pinksteren, maandag 5 juni is er geen transport en is het kantoor gesloten. 

Vlakglas Recycling Nederland ontvangt Lean & Green 2e Star 

18 mei jl heeft Vlakglas Recycling Nederland de 2e ster van Lean & 
Green in ontvangst mogen nemen. Deze 2e ster is een nieuwe 
manier van analyseren van CO2. Hierdoor krijgen bedrijven 
concreet handelingsperspectief om in de keten verder CO2 te 
reduceren.  
 
In 2011 en 2013 mochten wij al de  in ontvangst 
nemen. En in 2015 de Lean and Green Award Personal Mobility. 
De 2e ster is een bekroning op al ons werk om het 
vlakglastransport verder te verduurzamen. 
 
Lean & Green Logistics is een stimuleringsprogramma dat 
organisaties stimuleert om te groeien naar een hoger 
duurzaamheidsniveau, door maatregelen te nemen die niet alleen 
kostenbesparingen opleveren, maar gelijktijdig milieubelasting 
reduceren. Met Lean & Green Logistics laten organisaties zien dat zij zich actief inspannen 
om hun logistieke proces duurzamer te maken. En dat is iets om trots op te zijn. Want 
duurzaamheid leidt niet alleen tot winst voor het milieu, maar ook voor de economie. 

Hoeveel draagt u bij aan een beter milieu? 

Wilt u weten wat uw concrete bijdrage is aan een beter milieu?  
Vul dan de CO2 barometer op onze website 

 in. U ziet dan direct hoeveel CO2 u 
bespaard heeft met het gescheiden inzamelen van vlakglas 
(vergeleken met het afvoeren van glas als bouw- en sloopafval). 
Deze cijfers hebben alleen betrekking op de inzameling door 
Vlakglas Recycling Nederland. 
 
Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wordt voor veel 
bedrijven steeds belangrijker. Vlakglas Recycling Nederland heeft 
een aantal zaken ontwikkeld die kunnen aantonen dat een bedrijf 
verantwoord en duurzaam bezig is met het vlakglasafval en zo 
een bijdrage levert aan de .  
 
Een voorbeeld is het CO2-certificaat en de barometer. Zamelt u 
bijvoorbeeld 10 ton vlakglasafval in, dan verlaagt dit de CO2-druk 
met 1.160 kilo. Het CO2-certificaat is een bevestiging van uw 
bijdrage aan een beter milieu.  
Elk inzamelpunt dat toegang heeft tot Extranet kan een certificaat 

downloaden. Heeft u nog geen toegang, vraag een eigen inlog aan via 
info@vlakglasrecycling.nl 

ORCIV certificaten uitgereikt 
 
We hebben weer ORCIV certificaten uitgereikt. Dit keer aan de AGC vestigingen Almelo, 
Apeldoorn, Arnhem, Beverwijk, Den Helder, Doetinchem, Enschede, Goor, Haarlem, 
Hoogeveen, Nijmegen, Utrecht, Zwaag en Zwolle; Remondis Dusseldorp BV Nijkerk, Ermelo 
en M.G. Sterk & Zoon BV Den Hoorn.  
Gefeliciteerd! 
 
Middels een ORCIV certificaat kan een van Vlakglas Recycling Nederland aantonen dat het 
participeert in het duurzame afvalbeheersysteem van Vlakglas Recycling Nederland en dat 
het goed bezig is met (vlakglas)afvalbeheer. ORCIV staat voor Onafhankelijk Register 
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Certificatie Inzamelpunt VRN. Vlakglas Recycling Nederland wil hiermee garanderen dat een 
gecertificeerd inzamelpunt ervoor zorgt dat bezoekers en medewerkers van dit 
inzamelpunt het aangeleverde vlakglasafval veilig storten en de kwaliteit van het 
vlakglasafval voldoet aan de gestelde normen. 

Drukte in glasland... 

Momenteel heerst er weer een grote drukte in glasland. We zien dat de economie verder 
aantrekt en er meer en meer sloop- en renovatieprojecten ontstaan waar vlakglasafval 
vrijkomt. Maar deze drukte heeft ook een keerzijde...  
Door de toename van projecten neemt de vraag naar containers om het oude vlakglas mee 
af te kunnen voeren gestaagd toe. Zo snel soms dat we de vraag naar containers niet 
altijd even accuraat kunnen beantwoorden. We proberen dan ook overal vandaan (oude 
en nieuwe) containers te regelen, maar soms wijkt ons antwoord even af van hetgeen 
gevraagd wordt. 
 
Om te kunnen blijven voldoen aan de vraag verzoeken wij u containers welke 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! 

Wie lust er taart? 

Wij zetten periodiek een inzamelpunt in het zonnetje die een prima vulgraad van de 
container liet zien.  
Deze keer is dat de   bv 
(ZRD), milieustraat Zierikzee. Steven Koolman 
heeft aan Johny Jansen en collega´s een heerlijke 
Vlakglas Recycling Nederland taart overhandigd.  
Goed bezig en nogmaals gefeliciteerd! 
 
Een optimale   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 dus goed op uw vulgraad en wellicht bent u 
de volgende die zo’n heerlijke taart in ontvangst 
kan nemen…. 

Circulaire Businessmodellen  
 
Er is steeds meer belangstelling voor het thema Business 
Modellen in de Circulaire Economie. Via diverse activiteiten 
wordt de verbinding gemaakt tussen innovatieve 
denkbeelden rond duurzaamheid en de praktijk om met 
kringlopen te organiseren. Kern daarbij is het ontwikkelen 
van een nieuwe generatie business-, organisatie- en 
verdienmodellen voor alle mogelijke sectoren. 
 
Zo is er  gedaan naar de circulaire 
economie en business modellen. Vlakglas Recycling 
Nederland is bij dit onderzoek als een van de koplopers 
naar voren gekomen. De resultaten van het onderzoek 
werden 18 mei jl. gepresenteerd tijdens de Conferentie 
Circulaire Economie. 
 

Waar kunt u ons de komende tijd vinden? 
 

 (Demolition, Decontamination and Recycling) 
Brussels Expo, Brussel (B) 
14 t/m 16 juni 2017 
 
Georganiseerd door de European Demolition Association (EDA), en met hulp van de 
belangrijkste brancheorganisaties van de bouw, beoogt de DDR 2017 de afbraak-, 
ontsmettings- en recyclingactiviteiten met de kringloopeconomie te koppelen. 
 
Tijdens de DDR zal  14 juni een presentatie geven over het  project. 
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