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Openingstijden kantoor en afwijkend transport 

Koningsdag, donderdag 27 april is er geen transport en is ons kantoor gesloten; vrijdag 28 
april zijn we bereikbaar en wordt er gereden. Uw routedag kan afwijken. Geef door als uw 
bedrijf gesloten is. 

 
Dinsdag 2 mei is het kantoor beperkt bereikbaar in verband met een cursus. Uitsluitend 
voor dringende zaken kunt u bellen met de transportplanning 0495-590 586 of Steven 
Koolman 06-55 75 28 12. U kunt ons ook via de mail een berichtje sturen 

 
 
Bevrijdingsdag, vrijdag 5 mei zijn we bereikbaar en is er 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 beperkt bereikbaar. 
 

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  
BV uit Eindhoven. Steven Koolman heeft aan de 
heer Willy Swinkels een heerlijke Vlakglas 
Recycling Nederland taart overhandigd. Goed 
bezig en 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…. 
 

Op naar de 2 miljard kilo! 

December 2016 bereikte Vlakglas Recycling Nederland de mijlpaal van 1 miljard kilo 
ingezameld vlakglas. Een mooi succes! Maar, hoe kunnen we dit vasthouden? We gingen, 
onder begeleiding van een projectmedewerker van De Baak, met onze partners in 
gesprek.   
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Tijdens een brainstormsessie zaten Van 
Gansewinkel (logistiek), Maltha en 
Minerale (recycling) met de medewerkers 
en een bestuurslid van VRN in een open 
setting bij elkaar. Doelstelling was het 
creëren van zoveel mogelijk ideeën die 
verder kunnen worden uitgewerkt. 
De belangrijkste opbrengst van die dag 
was de conclusie dat wij gezamenlijk een 
zeer goed functionerend en effectief 
inzamel systeem hebben opgezet. Maar, 
het kan altijd beter. We moeten een 
actieve rol gaan spelen in de handhaving 
van zowel de afdracht van de 
recyclingbijdrage als het naleven van 
gescheiden inzamelen van vlakglas zoals 
bepaald is in het Bouwbesluit. De 
transportkosten vormen de grootste 
kostenpost van het inzamelsysteem. We 

gaan onderzoeken hoe dit nog efficiënter kan worden opgezet. Bijvoorbeeld door het 
aanpassen van containers en het wijzigen van routes. Al met al een zeer vruchtbare dag. 
 

Glasbranche zet zich in voor transitieagenda Bouw 

In het Rijksbrede programma Circulaire Economie: ‘ ’ schetst het 
kabinet hoe we onze economie kunnen ombuigen naar een duurzaam gedreven, volledig 
circulaire economie in 2050. 
Om de overgang naar een circulaire economie te versnellen is de overheid van plan om vijf 
zogenoemde transitieagenda’s op te stellen. Hierin hebben de volgende vijf ketens en 
sectoren de hoogste prioriteit: biomassa en voedsel, kunststoffen, de maakindustrie, de 
bouw en consumptiegoederen. De glasbranche zet zich in voor  

Waar kunt u ons de komende tijd vinden? 

 
Markt Eusebiuskerk Arnhem  
18 mei 2017 
 
In 2016/2017 is er landelijk onderzoek gedaan naar de circulaire economie en, meer in het 
bijzonder, business modellen. Vlakglas Recycling Nederland is bij dit onderzoek als een van 
de koplopers naar voren gekomen. De resultaten van het onderzoek worden 
gepresenteerd tijdens dit congres. Aansluitend is er een informatiemarkt over de circulaire 
economie. 
 

 (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 Cor Wittekoek 16 juni  geven 
over het  project. 
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