Schijfwijze is een periodieke uitgave van de Schijf Groep

Wat kan er in een half
jaar tijd toch veel veranderen. Voor de bouwvak
2019 waren we er nog vol van overtuigd dat
de bouw de komende jaren veel werk moest
gaan verzetten om aan de vraag naar huizen
te kunnen voldoen. Totdat er medio dit jaar
wat werd geroepen over stikstof en PFAS en
ja hoor, de bouw in één keer op slot. Hoe is
het mogelijk dat men zonder de gevolgen te
overzien akkoord gaat met een aantal getallen die direct ingrijpende gevolgen hebben
voor een groot deel van onze economie.

Maar ja ..., als men daar in Den Haag wat
heeft geroepen is het moeilijk om dat terug
te draaien, dat is algemeen bekend.
Na veel aandringen heeft de RIVM opdracht
gekregen om een onderzoek te starten om de
eerder genoemde risicogrenzen voor PFAS
te onderzoeken. Gevolg is dat de waardes
wat zijn bijgesteld, waardoor een deel van de
bouw weer enigszins vlot wordt getrokken.
Ook het stikstof probleem heeft men vol
overgave aangepakt. Vanaf maart 2020 mogen we maximaal 100 km op de snelwegen
en kunnen we weer lekker verder gaan met
bouwen.

December 2019

Dat we allemaal ons steentje moeten bijdragen voor minder belasting van het milieu is
voor iedereen duidelijk, maar de wijze waarop het nu allemaal wordt afgedwongen gaat
mij veel te ver en velen met mij.
Ik ben benieuwd welke verrassingen ons
volgend jaar te wachten staan.
Eerst maar eens proosten op een
gezond 2020 en knallend het nieuwe jaar in.
Teun Stam

Naamswijziging
De laatste jaren zijn de activiteiten binnen Schijf
dusdanig uitgebreid en veranderd waardoor de
naam Schijf Houthandel en Sloopwerken B.V. de
lading niet meer dekt. Vanaf 1 januari 2020 zal
de naam van de vennootschap Schijf Houthandel
en Sloopwerken B.V. worden gewijzigd in Schijf
Groep B.V.
Gelijktijdig zal de genoemde vennootschap worden voorzien van een drietal passende handelsnamen, te weten:
- Schijf Sloop- en Grondwerken
- Schijf Asbestverwijdering
- Schijf BMX tracks

Schijf Houthandel & Sloopw
Sloopwerken
Sloop
w
B.V.
Boren en zagen met diamant - Asbestverwijderen
Asbest erwijderen - Afvalcontainers
Af alcontainers
Afv

C.T. Storkweg 21
1422 WB Uithoorn
Telefoon 0297-52 21 44
Telefax 0297-56 75 01
Internet www.schijf.nl
ING Bank nr. 69.66.21.959
G-rekening nr. 99.60.82.301
BTW nr.
801832779.B01
KvK Amsterdam 33154800

Bovenstaande wijzigingen sluiten beter aan op
de bedrijfsvoering en geven meer duidelijkheid
onder welke specialisatie er wordt gewerkt.
Adres, KvK-nummer en bankrekeningnummers
blijven ongewijzigd.
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Circulair hout

Kerk krijgt nieuw leven
dankzij sublieme
bouwcombinatie

Even
voorstellen...

Na een periode van een aantal maanden aan voorbereidende werkzaamheden is er tijdens de welbekende
bouwvak een start gemaakt met een zeer omvangrijk
project in Amsterdam.
Op de locatie Frans van Mierisstraat, een
voormalig opslagdepot van het Rijksmuseum
dat wordt omgebouwd naar diverse zeer luxe
en hoogwaardige appartementen, is de Schijf
Groep met verscheidene en specialistische
disciplines actief. Hierbij valt te denken aan:
Diverse (constructieve) sloop- en demontagewerkzaamheden, asbestverwijdering en grondsanering in combinatie met funderingsherstel.
De demontagewerkzaamheden omvatte o.a.
het verwijderen van maar liefst 2.500 m2 zeer
fraaie oude houten vloerdelen. Om deze planken direct beschikbaar te maken voor hergebruik zijn deze op zeer deskundige wijze handmatig geponst (vaktaal voor het verwijderen
van spijkers en bevestigingsmiddelen) waarna

Circulair hout

met een verhaal!

ze keurig netjes als pakketten zijn aangeleverd
bij Schijf Restoric.
Gezien de herkomst en kwaliteit van dit circulair verkregen hout stonden onze collega’s van
Schijf Restoric al popelend en met jeukende
handen te wachten om hiermee aan de gang
te kunnen gaan. Na diverse oppervlaktebewerkingen zijn er inmiddels al meerdere nieuwe
bestemmingen voor de planken gevonden
waaronder toegepast in onze welbekende
Schuifdeuren/Loftdeuren.
Hiermee wordt eens te meer het bewijs geleverd dat deskundig sloopwerk niet alleen bijdraagt aan een circulaire economie maar het
eindresultaat ook nog eens verbluﬀend mooi
is. Dat zijn 2 vliegen in 1 klap!

Op het moment van het uitbrengen van deze Schijfwijze
vinden er nog diverse afrondende werkzaamheden plaats.

Asbestjemenou ???????
Het laatste jaar is het allemaal niet veel duidelijker geworden op het gebied van de regelgeving voor het veilig verwijderen van asbest. Er
zijn een aantal rapporten gepubliceerd waarbij er wordt gesuggereerd dat het verwijderen
van asbest simpeler kan. Ook de branche vindt
dat het verwijderen van asbest eenvoudiger
kan worden uitgevoerd, echter is het wel van
belang dat de veiligheid van onze medewer-
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kers en de directe omgeving geborgd wordt.
Wat is nu de status van de reeds uitgebrachte
rapporten? De status is dat er nog niets veranderd is, echter is het ministerie hard bezig om
te zien op welke wijze de regelgeving kan worden aangepast. Na veel en vaak aandringen
van de branche bij het ministerie om duidelijkheid te verschaﬀen blijft het stil. De verwachting is dat er in 2020 meer duidelijkheid komt,

echter is het nog geheel onduidelijk waaruit
de aanpassingen zullen bestaan.
Ook wij van Schijf blijven van mening dat
het verwijderen van asbest een vak is wat
moet worden uitgevoerd door professionele
bedrijven, waarbij veiligheid en gezondheid
gewaarborgd is.

Sublieme bouwcombinatie
leidt tot een optimaal resultaat!
Een voormalige kerk in de Gerrit van der Veenstraat te Amsterdam wordt momenteel getransformeerd tot een Next Level Gym van Saints & Stars. Dit alles komt tot stand door een sublieme
bouwcombinatie tussen Stam Sloopwerken & Betonboringen B.V., I.D. Bouw & Advies B.V.
en de Schijf Groep.
De Schijf Groep heeft eerst al het asbesthoudende materiaal verwijderd waarna er verscheidene sloopwerkzaamheden zijn uitgevoerd, waaronder de volledige bestaande begane grondvloer. Na de sloopwerkzaamheden is er aangevangen met de ontgravingswerkzaamheden
om onder de voormalige kerkzaal een kelder te realiseren welke één geheel zal vormen met
de bestaande kelder.
• ca. 500 m3 grond ontgraven en afgevoerd
• 35 schroefinjectie palen aangebracht
• 53 m1 stalen damwand aangebracht van 4,20 m1 lang
• ca. 70 m3 beton gestort
• 18.000 kg betonijzer verwerkt
Op het moment van het uitbrengen van deze Schijfwijze is dit project in een afrondende fase
en staat de oplevering gepland voor 31-12-2019.
Een knallend en sportief einde van 2019 en begin van 2020!

Een gezicht bij een naam!
Naar alle waarschijnlijkheid heeft u haar vast
al een keer aan de lijn gehad, onze wel gewaardeerde collega, Tessa Elstgeest.
Maar wie is Tessa nou eigenlijk?
Tessa stel jezelf eens voor?

Ik ben 28 jaar en woonachtig in Hoogmade
en kom oorspronkelijk uit een slopersfamilie. Voordat ik in januari van dit jaar bij de
Schijf Groep ging werken heb ik meerdere
jaren bij een afval container bedrijf gewerkt.
Mijn hobby’s zijn film kijken, koken en
schaatsen. Hopelijk kunnen we deze winter
het natuurijs weer een keer betreden!
Waaruit bestaan je dagelijkse werkzaamheden?

Ik houd me vooral bezig met de containerplanning en allerhande zaken rondom Schijf
Transport. Daarnaast ben ik achter de schermen op verschillende vlakken actief inzake
de projectadministratie.

Wat maakt je werk zo leuk?

Elke dag is weer een nieuwe uitdaging om
ervoor zorg te dragen dat alles weer op zijn
plek valt en daardoor is geen dag hetzelfde.
Ondanks dat ik iedereen eigenlijk alleen telefonisch te woord sta vind ik het leuk om
een band op te bouwen en is er naast de
benodigde zakelijke gegevens vaak ook nog
tijd voor een persoonlijk praatje. Voor mijn
gevoel wordt dit ook daadwerkelijk geapprecieerd.
Verder is het contact met de collega’s onderling ook erg leuk en afwisselend.
Wij wensen Tessa nog veel werkplezier en
succes bij de Schijf Groep!
Vragen omtrent onze transportwerkzaamheden? Tessa staat u graag te woord!
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Investeringen

Personalia

van juli 2019 tot december 2019

Jubilea
12½ jaar in dienst:
• Leszek Glabik per 01-10-2019
• Dariusz Wilk per 07-11-2019
• Grzegorz Pilat per 15-11-2019

Geboren:
• Mats op 14-11-2019
zoon van Jurgen en Eva de Graaf

In Memoriam:

• Scania P410B6x2*4 met zelfsluitend afdeknet
en voorzien van overdruk
• Opel Corsa
• Digitale debietmeters
• Zandvangers

Sinterklaas bij Schijf

Met groot verdriet en diepe verslagenheid hebben
wij kennis genomen van het overlijden van

Piet Folkertsma
Wij verliezen in Piet een zeer gewaardeerde en
enthousiaste collega die zijn werk met veel plezier
en toewijding uitvoerde.
Ons medeleven gaat uit naar Mariska, kinderen
en familie.
Namens directie en medewerkers
Schijf Groep

Wat een feest! 30 november heeft Sinterklaas
met zijn Pieten ons met een bezoek vereerd.
Maar liefst 25 kinderen en kleinkinderen waren
aanwezig. Onder luid gezang werd de goedheiligman met zijn pieten binnen gehaald. Voor ieder kind had sinterklaas een persoonlijk woordje. Tussen alle verhaaltjes van de Sint door
werd er gezongen. Voor alle kinderen waren er
prachtige cadeautjes en heel veel lekkers.
Dank u Sinterklaas!

Schijf Groep
C.T. Storkweg 21
1422 WB Uithoorn
Telefoon 0297-522144

www.schijf.nl
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Renovatiesloop
Totaalsloop
Asbestverwijdering
Boren en zagen met diamant
Verhuur van afvalcontainers
Verhuur van equipement en materieel
Bodemsanering
Bouwrijp maken
Rioleringen
Bestratingen
Verzamelen van hout en vele andere
bouwmaterialen voor hergebruik
• Historische bouwmaterialen
• Calamiteitendienst
Colofon
Schijfwijze is een periodieke uitgave
van de Schijf Groep.

(vrij naar ‘asjemenou’, stopwoord van Loekie, reclameleeuw 1972-2004)
Schijf Groep: Schijf Groep B.V., Schijf Transport B.V., Schijf Restoric B.V., Schijf Dienstverlening B.V.
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