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Uitnodiging Week van de circulaire economie, 18 januari
Glasbranche op vele fronten circulair
Van maandag 15 januari tot en met vrijdag 19 januari 2018 vindt de Week van de Circulaire
Economie voor de derde keer plaats. Tijdens deze week zetten circulaire koplopers hun deuren
open voor ondernemers. Koplopers organiseren overal in Nederland tientallen bijeenkomsten om
ondernemers te inspireren, informeren en vooral concrete handvatten te bieden om circulaire
principes in hun eigen business toe te passen.
18 januari 2018 organiseert Vlakglas Recycling
Nederland samen met Bouwend Nederland
vakgroep GBO een event waarbij wij u kennis
willen laten maken met deze circulaire producten.
Tijdens dit event tonen een aantal glasbedrijven
hun producten en geven presentaties over glas
en de circulaire economie. Daarnaast kunt u
diverse workshops volgen.

Wat kunt u verwachten?

-informatie over het recyclen van vlakglas
-informatie over specifieke glastoepassingen zoals monumentenglas, glas met jaloezieën
-workshops en presentaties over circulaire economie, Cradle2Cradle en Breeam
-netwerken met specialisten uit de branche.

Praktische informatie

Wat: Week van de circulaire economie
Waar: Het Bouwhuis, Zilverstraat 69 te Zoetermeer
Wanneer: Donderdagmiddag 18 januari 2018
Doel: Opdrachtgevers in de bouw kennis laten maken met de duurzame producten die de
glasbranche te bieden heeft
Kosten: Gratis
Programma:12.00-13.00 uur inlooplunch / 13.00-17.00 uur minibeurs, presentaties, films,
workshops / 17.00-18.00 uur netwerkborrel
Informatie: Louise Soares, soares@vlakglasrecycling.nl, 088-567 88 07 / Trudy Tuinenburg,
tuinenburg@vlakglasrecycling.nl, 088-567 88 02
Aanmeldformulier

Inzamelresultaten 2017
Het jaar 2017 is met een goed resultaat afgesloten:
71.300 ton vlakglas. Iets minder dan meer dan vorig jaar.
Je zag de economie verder aantrekken. En dát merkten
wij! Er heerste vanaf de zomer een grote drukte in
glasland. Door de aantrekkende economie ontstonden er
meer sloop- en renovatieprojecten waarbij vlakglasafval
vrijkwam. Maar deze drukte had ook een keerzijde….. de
vraag naar vlakglascontainers nam sterk toe. Zo snel
soms dat we de vraag naar containers niet altijd even
accuraat konden beantwoorden.
Samen met u en onze partners hebben we het jaar naar
tevredenheid kunnen afsluiten. En voor komend jaar….
We blijven ons best doen uw vraag naar wens te beantwoorden.
Maand
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni

2017
5.100
5.500
6.300
5.300
6.300
6.800

2016
4.900
5.100
5.900
5.800
5.800
7.100

2015
4.700
5.000
6.100
5.800
5.000
7.200

6.500
4.300
6.000
7.100
6.700
5.400
71.300

Juli
Augustus
September
Oktober
November
December
Totaal

6.600
4.400
6.600
6.900
7.400
5.800
72.300

6.500
4.200
6.700
6.800
6.400
5.600
70.000

Wie lust er taart?
Een inzamelpunt ziet op het aangevraagde
overzicht in Extranet, naast het ingezameld
tonnage, een gekleurd gezichtje. Deze geeft de
vulgraad van de container aan. Is hij groen dan is
de vulgraad van de container prima. Een oranje
gezichtje betekent dat de vulgraad beter kan.
Krijgt de lading een rood gezichtje, dan is de
vulgraad te laag en vragen wij u toe te zien op
een juiste belading.
Wij zetten periodiek een
inzamelpunt in het
zonnetje die een prima vulgraad van de container liet zien. Deze
keer is dat Glasgroothandel en Glasindustrie Van Noordenne ,
Hardinxveld-Giessendam. Cor Wittekoek heeft aan Nigel Stam en
collega's 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….

Inzamelpunten
Nieuw
Duinkerke Glasservice BV

SCHERPENZEEL

Ohlmann & Uhrig

NIJKERK

De Wit Glasservice B.V.

SCHIJNDEL

Vervallen
Meerglas BV

HOOFDDORP

Meuleberg Recycling Stein BV

STEIN

Van der Vooren Glasatelier

WOERDEN

Groot Zeist B.V.

ZEIST

Verhuisd
Schilders en glaszettersbedrijf W Huisman

ELSPEET

Edda Glashandel B.V.
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