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Het einde van het jaar is in zicht en daarom blikken we terug op de highlights van het afgelopen 
jaar. Ook kijken we vooruit en informeren wij u over markt– bedrijfsontwikkelingen, onze 
(nieuwe) producten/diensten, activiteiten en ander nieuws dat voor u en uw organisatie van  
belang kan zijn.  

Over ons 

Sinds onze start in 1921 zijn we gegroeid tot een toon-
aangevende recycler van glasverpakkingen en vlakglas 
(afval). Daarnaast zijn we leverancier van glaspoeder 
en schone glasscherven. Deze worden ingezet als 
hoogwaardige grondstoffen voor de hol– en vlakglas 
industrie, glaswolindustrie en de isolatie industrie. Er 
is geen andere afvalstroom die zo recyclebaar is als 
glas en daarom is glas een prachtig voorbeeld van een 

circulaire economie.  

 
 

Ambitie 
Onze ambitie is om al het ingezamelde 
glas tot 100% nieuwe glasmaterialen te 
recyclen. Daarnaast willen we de beste 
ketenpartner zijn voor glasproducenten. 

 

Locaties 

In de Benelux zijn we gevestigd in 
Heijningen, Emmen en Lommel. Verder 
heeft Maltha vestigingen in Frankrijk en 
Portugal. Het hoofdkantoor bevindt zich 
in Heijningen.  

Maltha opnieuw gecertificeerd op niveau 4 van de CO2 Prestatieladder 
De CO2-Prestatieladder is een duurzaamheidsinstrument dat bedrijven aanmoedigt om de CO2-
uitstoot te meten én te beperken binnen de bedrijfsvoering, projecten en in de keten. Het her-
certificeren van de vierde certificatienorm kadert onze duurzaamheidsstrategie om onze recycling 

activiteiten te blijven verduurzamen. Lees er hier alles over.  

Photorama event 
Photorama en glasrecycler Maltha/Renewi als  
partner streven samen naar een betere recycling 
van zonnepanelen en de terugwinning van grond-
stoffen. Beide partijen gaan deze uitdaging aan!  
 
Afgelopen september verzamelden deze Europese 
partners voor een werksessie over de voortgang 
van het project, in de hoofdstad van het glas, 
Lommel.  

Nieuwe technologieën zullen het binnenkort mo-
gelijk maken om het gerecycleerde glasmateriaal 
te verwerken tot nieuw zonnepaneelmateriaal.  

Lees er hier alles over.  

Contact 

https://www.maltha-glassrecycling.com/nl-nl/
https://www.maltha-glassrecycling.com/nl-nl/nieuws/maltha-opnieuw-voor-3-jaar-gecertificeerd-op-niveau-4-van-de-co2-prestatieladder
https://www.maltha-glassrecycling.com/nl-nl/nieuws/lommel-twee-dagen-innovatief-epicentrum-van-het-glas
https://www.maltha-glassrecycling.com/nl-nl/contact
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In 2022 ontstond er een opwaartse druk op de volumes als gevolg van toegenomen duurzaamheidspro-
gramma's bij glasproducenten. Om de kwaliteit van proces en product te waarborgen, zijn we op onze 
locaties gestart met verschillende investeringen. Hieronder vind je een overzicht van afgeronde en lo-

pende projecten. 

Maximaliseren capaciteit van onze vestigingen 

Figuera del Foz  (Portugal) 

De vestiging heeft haar optische sorteerders 
gemoderniseerd en de capaciteit van de 
productielijn vergroot. Door deze 
investeringen vergrootten we onze volumes, 
de kwaliteit van het product en voegden we 
een overdekte opslagruimte inclusief 

zonnepanelen toe. Hier lees je er alles over.  

Emmen (Nederland) 

 

 

 

 

 

 

 
In Emmen bereiden we de vervanging van 
twee optische sorteer machines voor. De 
planning is deze begin 2023 in gebruik te ne-
men.  
 

Lommel (België) 

In Lommel is een stone catcher geïnstalleerd. 
Ook zijn er in november twee optische sor-
teermachines vervangen en voorzien van de 
laatste techniek.  

Béziers (Frankrijk) 

 
 

 

 

 

 

 

 

In Béziers is een nieuwe ZigZag shifter geïnstal-
leerd en is het nieuwe onderhoudsgebouw opera-
tioneel. De Trenso apparatuur (om Low LOI 
powder mogelijk te maken) is gaan draaien. We 
zijn verheugd dat de resultaten in lijn zijn met  
onze verwachting.  

Heijningen (Nederland) 

Verdere vergroting van de kwaliteit en 
opbrengst van de productie wordt bereikt door 
optimalisaties in het proces en techniek. Dit 
laatste draagt ook in grote mate bij aan de 
verbetering van de werkomstandigheden van 
onze collega's. Tot slot wordt de glaspoeder 
productie onder de loep genomen om een 
hoogwaardig poeder met lage LOI te 
produceren.  

We blijven ook in 2023 de nodige veranderingen doorvoeren en investeringen doen om ervoor te 
zorgen dat we het beste,  meest duurzame glasrecyclingbedrijf en leverancier van Europa zijn. 

https://www.maltha-glassrecycling.com/nl-nl/
https://www.maltha-glassrecycling.com/nl-nl/nieuws/maltha-portugal-investeert-in-groei-en-duurzaamheid

