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Vlakglas Recycling Nederland in Europa 

In Servië staat recycling nog in de kinderschoenen. In samenwerking met de Nederlandse 
ambassade hebben wij de laatste week van april op de  beurs in Belgrado 
gestaan.  
 
Medio  april was het Glascongres van het Bundesverbands Flachglas (BF) en de 
Gütegemeinschaft Mehrscheiben-Isolierglas (GMI) in Leipzig, waar wij aanwezig waren. 
 
Daarnaast heeft  Cor Wittekoek 5 april jl. in  een presentatie gegeven over het 
systeem van vlakglasrecycling in Nederland aan de werkgroep van de Association of the 
Glass and Ceramic Industry op het Ministry of Industry and Trade. 
 
Met deze activiteiten hopen wij met ons unieke inzamelsysteem andere landen te 
inspireren. 
 

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  Glashandel 
bv uit Drachten. Steven Koolman heeft aan Egbert 
van Reenen 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. 

 

Werkboek voor het ontwikkelen van een circulair businessmodel 

Renexpo

Praag

overzicht in Extranet
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Drachtster 



 

Op 17 mei 2018 presenteert Prof. dr. Jan Jonker 
tijdens het Circulaire Economie Festival in 
Nijmegen het werkboek ‘Circulair Organiseren – 
Werkboek voor het ontwikkelen van een circulair 
businessmodel’. Met dit werkboek kunnen 
organisaties concreet aan de slag met het 
vormgeven van hun eigen circulaire 
businessmodel.  
 
Het werkboek kwam tot stand dankzij de steun 
van Vlakglas Recycling Nederland, KIDV, DAR, 
WEcycle, Saxion Hogescholen, ENVAQUA, de 
Radboud Universiteit en Stichting OCF 2.0.  
Dankzij hun steun is het werkboek vanaf 19 mei 
2018 kosteloos te downloaden 
via   
 

ORCIV Certificaat 

We hebben een ORCIV certificaat uitgereikt aan   te Assen. 
Gefeliciteerd! 

 staat voor Onafhankelijk Register Certificatie Inzamelpunt VRN. Middels ORCIV kan 
een bedrijf aantonen dat het participeert in het duurzame afvalbeheersysteem van 
Vlakglas Recycling Nederland en dat het goed bezig is met (vlakglas)afvalbeheer. 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. 
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