
pag. 2

Krachtpatser 
al 30 jaar rots  
in de branding
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Vondelpark 
wordt nog mooier
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Funderingsherstel:
...dan liever de grond in

Schijfwijze is een periodieke uitgave van de Schijf Groep December 2020

Eind 2019 vroeg ik mij in 
de Schijfwijze af welke 
verrassing ons te wach-
ten zou staan in 2020. Nou, dat was er wel 
ééntje. 2020 zal de boeken in gaan als een 
jaar waarin de hele wereld op de kop is gegaan 
door het Coronavirus. Alle vooruitzichten en 
plannen die we eind vorig jaar hadden uitge-
werkt zijn in korte tijd achterhaald en hebben 
we moeten bijstellen. De bouw is dan wel een 
hoop leed bespaard gebleven, echter gaan we 
zonder meer de gevolgen merken. De PFAS en 

de stikstof maatregelen zijn even geen nieuws 
meer, echter hangt dat ook nog steeds boven 
de markt. Het bouwen van woningen en de 
verduurzaming zullen de komende jaren zeker 
wel door blijven gaan, echter zijn er veel cent-
jes opgegaan om de Coronacrisis de kop in 
te drukken. Gelukkig hebben we het Corona- 
virus niet binnen de onderneming gehad, on-
danks dat onze medewerkers toch dagelijks 
met elkaar op projecten bezig zijn. Dat zal wel-
licht komen door het opgestelde protocol van 
Bouwend Nederland, dat we zo veel mogelijk 
trachten te volgen. 

Wat de toekomst ons gaat brengen is momen-
teel wat moeilijk in te schatten. We moeten 
zorgen dat we fit blijven en daarnaast posi-
tief gemutst zijn. Elkaar niet de put in praten, 
maar de mooie dingen van het leven zien. 

De kerst en nieuwjaar zal in kleine kring 
gevierd moeten worden, maar ook dat 
kan gezellig zijn.
Wij wensen iedereen een gezond 2021. 
Maak er wat van.

Teun Stam

Aan de Alphons Ariënsstraat te Uithoorn staat 
een karakteristiek gebouw dat door de jaren heen 
diverse functies heeft gekend, waaronder die van 
kerk en bibliotheek. Deze van origine door Gerrit 
Rietveld ontworpen kerk, ook goed te zien aan de 
kenmerkende buitenzijde, was eigenlijk al zeer 
uniek voor zijn tijd aangezien er bij het ontwerp 
bewust rekening werd gehouden met een cultu-
rele bestemming. Iets wat normaliter niet zomaar 
terug te vinden is in een kerk. 

In opdracht van Pronk Bouw B.V. (www.pronk-
bouw.nl) & BOEi (www.boei.nl) heeft de Schijf 
Groep gedurende circa 7 weken met 9 man sterk 
diverse asbesthoudende bronnen verwijderd, 
waarna sloopwerkzaamheden zijn uitgevoerd aan 
onder meer een later aangebrachte wand en vloer.

Na het slopen van deze wand en vloer ontpopte 
het oorspronkelijk bedachte podium en de 
trapsgewijze zitplekken zich weer, waardoor het 
idee van verbinding – zoals indertijd door Gerrit 
Rietveld bedacht – steeds meer tot uiting kwam.
Tijdens de sloopwerkzaamheden bleef de 
horecaonderneming met toepasselijke naam 
“Gerrit” (www.gerrit-uithoorn.nl) gewoon open. 
Inmiddels is de gehele renovatie afgerond en 

zal deze nieuwe hotspot van Uithoorn naast 
horecaonderneming Gerrit nog diverse andere 
ondernemers gaan huisvesten om een dyna-
misch geheel te creëren met de creatieve en 
culturele sector als voorkeur.

Multifunctionele kerk de “Hoeksteen” 
op steenworp afstand in Uithoorn!
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Hoe was je sollicitatiegesprek?
Nou dat was eigenlijk zo beklonken letterlijk 
en fi guurlijk. Ik kwam Teun Stam tegen bij een 
stoplicht op de Spaklerweg in Amsterdam 
en die vroeg of ik nog een nieuwe werkge-
ver zocht. We zijn die zelfde avond de kroeg 
ingedoken, 2 uur en wat biertjes later was ik 
aangenomen.

Welke verschillen zie je in de praktijk qua 
werkzaamheden tussen 1990 en nu?
Vroeger ging er veel meer met de hand. Zelfs 
hele plaatfunderingen maakten we vrij met de 
schop. Daarnaast is er nu veel meer wet- en 
regelgeving en is het papierwerk meer dan 
verdubbeld. Om nog maar niet te spreken 
over de mobiele telefoon. Vroeger kon je el-
kaar niet voor elk wissewasje bellen en wer-
den de dingen gewoon aan het einde van de 
dag geregeld. In de praktijk word je nu voor 
alles en niks gebeld terwijl veel dingen veelal 
uit zichzelf worden opgelost.

Als je de afgelopen 30 jaar in 3 woorden 
moet omschrijven waar denk je dan aan?
Willem “Mogen dit er ook 4 zijn?”
Jazeker Willem.
1. Best  2. Naar  3. Mijn  4. Zin. 
Kort maar krachtig!

De afgelopen 3 decennia heb je vast héél 
veel meegemaakt. Wat is je het meest 
bijgebleven en waarom?
Wat me echt bij is gebleven is de inzet van 
meer duurzaam en elektrisch materieel. Dit is 
een ommezwaai van jewelste geweest. Daar-
naast hebben we met zijn allen van nul af aan 
de specialisatie in funderingssloop en herstel 
opgebouwd. Hier mogen we heel trots op zijn!  
Verder was mijn eerste vrachtwagen bij Schijf 
voorzien van een autolaadkraan om bouwafval 
op hoogte af te voeren. Dit was een unicum in 
deze tijd en heel innovatief op het gebied van 
transportwerkzaamheden. 

Ook in die tijd werd alles bij Schijf al duurzaam 
gesloopt en werden vrijkomende materialen 
hergebruikt. Wat meer dan 30 jaar geleden bij 
Schijf al heel gewoon was is nu noodzakelijk 
om gebruik van grondstoff en te minimaliseren. 

Waar kunnen we je altijd voor storen?
Eigenlijk voor alles aangaande het werk zelfs 
op zaterdag en zondag. Hoewel mijn vrouw 
Bets hier niet altijd even gelukkig van wordt. 
Vaak krijg ik dan de opmerking  “ga je weer 
even bij een pompje kijken schat?” Dus ja dan 
rijd ik weer ff  naar de stad ook op zaterdag 
en zondag!

Aangezien je bij de Schijf Groep verschillende 
disciplines heb uitgevoerd zijn we benieuwd, 
als je diep in je hart kijkt,  wat je nou echt het 
allerleukst vindt?
Eigenlijk vind ik alles leuk en dan met name 
de afwisseling en de vrijheid om alles in 
goede banen te geleiden. Maar een weekje 
op de kraan op een vast eigen werk is soms 
ook erg prettig. De kans is heel groot dat je 
me dan fl uitend aan zal aantreff en!

Namens de Schijf Groep nogmaals van harte 
met je 30 jarig jubileum Willem!

Willem Kleinveld 
al 30 jaar rots in de branding van de Schijf Groep!



Willem Fenengastraat 37-39 te Amsterdam.
De Schijf Groep is hier in het najaar gestart met 
het verwijderen van diverse asbesthoudende 
bronnen waaronder een aantal gevelkozijnen 
met asbesthoudende kit. 
Vervolgens werd dit pand, inclusief productie-
ruimtes en laboratoria van de vorige gebruiker 
(een audio-visueel gespecialiseerd bedrijf) in 
zijn geheel casco gestript.

De sloopwerkzaamheden omvatten:
- Metalstud- en gipsblokken binnenwanden
-  Natte groepen
-  Complete technische installatie
-  Diverse kantoorunits
-  Lunchgelegenheden
-  Systeemplafonds

Alle vrijkomende materialen werden direct op 
locatie gescheiden en daarna als grondstof 
aangeboden voor circulair hergebruik.

Tijdens uitgave van deze Schijfwijze wordt de 
laatste hand gelegd aan deze omvangrijke klus 
en zal de bouwkundig aannemer aanvangen 
met de opbouw.

Een letterlijk FOTO- en FILMwaardige sloopklus!
Bedrijfspand volledig casco gesloopt t.b.v grootschalige renovatie

Elke verdieping is met veel aandacht en precisie 
gesloopt, waarbij diverse materialen nauwkeu-
rig zijn gedemonteerd voor circulair hergebruik.
Ook is de gehele opstal opnieuw gefundeerd en 
is het reeds bestaande gedeeltelijke souterrain 
verwijderd om het complete pand te voorzien 
van een nieuwe kelder. Om veel fl exibiliteit te 
bieden qua indeling zijn alle dragende bin-
nenwanden verwijderd en vervangen door een 
aanzienlijke hoeveelheid constructief staal.

Wat kerngetallen op een rijtje:
- ontgraven en afvoer van circa 300 m3 grond 
-  aanbrengen van circa 300 m2 houten- en 

stalen damwand
- aanbrengen van circa 220 m1 stalen buispaal 
- aanbrengen van circa 100 m3 beton 
-  aanbrengen van 27 nieuwe kassen (uitspa-

ringen in de fundering)
Wederom heeft de Schijf Groep een zeer spe-
cialistische klus tot een goed en gewaardeerd 
eindresultaat gebracht!

Aan de rand van het Vondelpark, om precies 
te zijn op de Prins Hendriklaan te Amster-
dam, is de Schijf Groep dit voorjaar gestart 
met diverse sloop- en demontagewerkzaam-
heden aan een zeer fraai authentiek pand.

Een machtig mooi project 
op een adembenemende locatie!
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Schijf Groep
C.T. Storkweg 21
1422 WB Uithoorn
Telefoon 0297-522144
www.schijf.nl

• 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
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In 2019 heeft de Schijf Groep in dezelfde straat gelijktijdig 2 
naast elkaar gelegen panden voorzien van een volledige beton-
nen kelder. Omdat de eigenaren enorm goed te spreken waren 
over het eindresultaat duurde het ook niet lang voordat een 
buurman contact opnam om de mogelijkheden aangaande zijn 
opstal te bespreken.
Na een gedegen voorbereiding werd half augustus 2020 gestart 
met de werkzaamheden. Ondanks dat het dit keer slechts 1 
opstal betrof was het bruto werkvlak nagenoeg net zo groot: 
de aangrenzende parkeergarage alsmede een uitbouw over 
de gehele breedte werd eveneens meegenomen in het geheel. 
De nieuw aangebrachte kelder beslaat een vloeroppervlak van 
circa 130 m2 met een inhoud van om en nabij 325 m3.
Kortom een heleboel extra leefgenot!
De vraag is niet of, maar wanneer nummer 4 zich aandient?

Kelder nummer 3 in de Willem Kesstraat te Amsterdam
FUNDERINGSHERSTEL

Jubilea: 12½ jaar in dienst:
Adam Jagielski per 1 november 2020

Personalia  van juli 2020 tot december 2020


