Schijfwijze is een periodieke uitgave van de Schijf Groep

Na een voorjaar met
veel kou, regen en wind
worden we vanaf mei
gecompenseerd met
veel zon en warme temperaturen. Dat is even
wennen, maar daar worden de meeste mensen
wel weer blij van en gaan we alles ook weer wat
positiever bekijken.

Het welbekende virus hebben we redelijk
onder controle en volgens de berichten gaat de
economie de komende jaren een positieve kant
op. Helaas zullen er diverse beroepsgroepen
zijn die nog langere tijd een inhaalslag moeten
gaan maken. Voor de bouw staan alle lichten
op groen en lopen de prijzen en levertijden op.
Opdrachtgevers zullen meer geduld moeten
gaan hebben en de ondernemers zullen verder
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vooruit moeten kijken om controle te houden
op laatst genoemde ontwikkelingen.
Maar eerst de vakantie. Dat is weer enigszins
mogelijk, dus trekken we er deze zomer
weer massaal op uit. Lekker de batterij opladen
en daarna volop aan de slag.
Fijne vakantie allemaal.

Teun Stam

Demontage en sloopwerkzaamheden

Grondige herinrichting
bij Beeld en Geluid in Hilversum!
Halverwege 2020 is de Schijf Groep door het
“Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid” te
Hilversum benadert om mee te denken over het
demonteren en leeghalen van de bestaande interactieve tentoonstelling die plaats dient te maken
voor een nieuwe modernere experience!

Eind 2020 is het “Nederlands Instituut voor
Beeld en Geluid” zelf het één en ander gaan
uithuizen en afmonteren, waarbij Schijf
Transport met behulp van de autolaadkraan
assistentie op hoogte heeft verleend.
Eind 3e week december werden alle werkzaamheden stilgelegd in verband met de op
handen zijnde “Top 2000”. Op maandag 4 januari 2021 is de Schijf Groep gestart met het
demonteren van de gehele tentoonstelling .

Hierbij zijn we 4 weken lang met 4 collega’s
op locatie geweest. Alle vrijkomende materialen werden ter plekke gescheiden in diverse
afvalstromen om deze – op circulaire wijze –
geschikt te maken voor direct hergebruik.
Najaar 2022 zal het interactieve mediamuseum de deuren weer openen voor het publiek
als volledig nieuw - state of the art - mediamuseum!

Wat kerngetallen
op een rijtje:
Arbeidsuren : 640
Hoeveelheid circulaire
grondstof : circa 300 m3
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Slimme
oplossing voor
werken in de
binnenstad

Echte ‘doeners’ worden een
steeds belangrijker onderdeel
van onze maatschappij!

Sloop is geen
lopende-band-werk

Een creatieve en innovatieve oplossing voor
binnenstedelijk grond- en sloopwerk!

Schijf Groep gaat voor dubbelslag
op de Amsteldijk!

Dit voorjaar is de Schijf Groep gestart met
sloop- en grondwerkzaamheden ten behoeve
van funderingsherstel aan de karakteristieke
Beukenweg te Amsterdam.

Op de Amsteldijk in Amsterdam staan veel negentiende-eeuws panden. Om de fundering van twee van deze panden te versterken en
tevens een hele nieuwe woonverdieping te creëren is er door “Trustan
Bouw” een beroep gedaan op de Schijf Groep.

De vraag die rees was als vanzelfsprekend
“Hoe kunnen we onze werkzaamheden volgens de door de opdrachtgever opgestelde
planning uitvoeren met zo weinig mogelijk
overlast?” Het betreft immers een straat met
veel verkeer en winkelend publiek met een
smal trottoir en aangrenzend fietspad.
Nou we lassen en bouwen gewoon een brug,
die zowel het trottoir, als het fietspad overkapt waardoor alles en iedereen door kan
gaan én wij dus ook!
Keurig netjes voorzien van LED verlichting
zodat bij het invallen van de avond en nacht
de doorgang goed zichtbaar is.
Met een beetje out-of-the-box denken kom je
tot de meest wonderlijke oplossingen en zijn
alle betrokken partijen tevreden!

Een allesomvattend sloop-, asbest-, grond- en funderingsproject
in hartje Amsterdam.
Eind augustus 2020 is de Schijf Groep in opdracht van “Bouwbedrijf van Schaik Breukelen” op de Nieuwe Herengracht te Amsterdam
gestart met diverse specialistische werkzaamheden. Dit karakteristieke gemeentelijk
monument dateert van 1910 en is ontworpen
door de architect J.W.F. Hartkamp.

Half maart van dit jaar zijn we gestart met de eerste fase. Er worden
sloopwerkzaamheden aan het linkerpand uitgevoerd waarbij het te
lage – reeds aanwezige – souterrain in blokken is gezaagd. Met onze
afhijsbak (www.afhijsbak.nl) worden de gesloopte delen uit het pand
gehesen. Kleinere stukken puin worden met behulp van een inventief opgehangen transportband in een container op straat gestort en
direct afgevoerd.
Hiermee is ruimte gemaakt om aanvangsdiepte voor de nieuwe woonverdieping te creëren. Vanuit het linkerpand zijn we via de gemeenschappelijk draagmuur inmiddels aangekomen bij het rechterpand om
ook hier het bestaande souterrain op dezelfde wijze te verwijderen.
Hierbij worden 100% elektrische kraantjes ingezet, die geen CO2,
stikstof en fijnstof uitstoten en tevens geluid- en trillingsarm zijn.
Uiteindelijk zal er straks één grote betonnen kelder worden gestort
waarna de doorbraak weer wordt dichtgezet.
Beiden panden worden de aankomende periode tevens voorzien van
een nieuw fundament en een geheel nieuwe woonlaag met ruime stahoogte. Medio oktober verwachten we beide panden op te leveren
en kunnen we u wellicht in de najaarseditie van de Schijfwijze het
eindresultaat laten zien!

Gezien de slechte staat van de opstal zijn we
gestart met het saneren van diverse asbesthoudende bronnen, gevolgd door sloop- en
demontagewerkzaamheden waarbij met liefde en passie voor het vak diverse authentieke
interieuronderdelen in tact zijn gelaten.
Vervolgens zijn er verscheidene bouw en
draagmuren versterkt middels een staalconstructie. De bestaande constructie is met behulp van een tijdelijke zgn. tafelconstructie
voorzien van een nieuw toekomstbestendig
fundament. Inclusief een geheel nieuwe kelder met een behoorlijk aantal vierkante meters extra leefruimte en woongenot.
Uiteraard hebben we al deze werkzaamheden
uitgevoerd met respect voor mens en milieu!
Medio mei van dit jaar hebben we dit project
opgeleverd en zal Bouwbedrijf van Schaik de
reeds lopende afbouw verder voortzetten.
Hiermee is ook dit mooie en zichtbepalende
object gewaarborgd voor de toekomst!

Jong geleerd, ...
Onder leiding van meester Menno is er op
de Antoniusschool te Kudelstaart
een ‘doe-klas’ gestart.
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Op woensdagen zal deze ‘doe-klas’ gericht op
kinderen uit groep 7 en 8, diverse bedrijven
in de regio bezoeken, waarbij de nadruk ligt
op ook écht iets gaan doen.
Voor deze meer praktisch ingestelde groep kinderen, waarbij theorie niet de voorkeur heeft, is
een positieve en leuke ervaring in het bedrijfsleven, een zeer goede stimulans.
Daarnaast worden echte ‘doeners’ een steeds
belangrijker onderdeel van onze maatschappij!

Op 16 juni stond het bezoek aan de Schijf
Groep gepland waarbij de nadruk op techniek
werd gelegd. Een enthousiaste groep jongens
en meiden werd, na te zijn gestart met een
rondleiding, ondergedompeld in de sloopbranche met al zijn mooie facetten.
Verdeeld over 2 groepjes van 3 leerlingen is
men een ochtend ervaring gaan opdoen op
de minikraan waarbij men zelf zand mocht
scheppen. Daarnaast heeft men van circulair

plaatmateriaal vogelhuisjes gemaakt.
Als klap op de vuurpijl kwam, één van onze
vaste klanten en BN’er, “Lange Frans” ook
nog even op bezoek, welke zeer gewillig met
de kinderen op de foto ging.
Met een goed gevulde Goodie Bag, een ervaring rijker en een dag die niet snel vergeten
zal worden, zijn onze toekomstige techneuten
huiswaarts gekeerd.
Wat ons betreft zeker voor herhaling vatbaar!
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Adam Jagielski 12½ jaar in dienst van de Schijf Groep!
Adam, ondanks dat heel veel mensen en opdrachtgevers jou waarschijnlijk al kennen na
12½ jaar, stel je zelf eens voor? Mijn naam is
Adam Jagielski, al 27 jaar gelukkig getrouwd
en vader van een zoon van 17 die momenteel
een opleiding tot software developer volgt.
Naast mijn werk ben ik gek op sporten (ook
kijken), reizen en wandelen met mijn gezin.
Inmiddels werk ik al bijna 13 jaar met veel
plezier bij de Schijf Groep onder andere als
DLP-er.
Waar kunnen we je s ’nachts voor wakker
maken? Je mag mij ‘s nacht altijd wakker
om iets leuks te gaan doen!
Ik denk dat we wel mogen zeggen dat je een
van onze funderingsspecialisten bent! Vindt
je dat zelf ook en waarom dan wel? Ik vind
zelf ook dat ik een funderingspecialist ben
omdat ik al meerdere, goed afgeronde,

gecompliceerde projecten achter de rug
heb waarbij ik veel ervaring op heb mogen
doen. Uiteraard doe ik dit niet alleen maar
met hulp van al mijn collega’s.
De afgelopen 12½ jaar heb je veel verschillende projecten onder je hoede gehad. Zitten
hier projecten tussen die een speciaal plekje
in je hart hebben gekregen? Het maken en
aanleggen van een BMX baan vond ik toch
wel één van de leukste en tofste projecten
tot nu toe. Dit is me vooral bijgebleven omdat het heel interessant is om te zien hoe
zo’n baan technisch wordt opgebouwd en
dit zo anders is als de werkzaamheden die
ik gewend ben.
Wat maakt je werk zo leuk? Mijn werk is
superleuk door de afwisseling qua type
werkzaamheden en omstandigheden gecombineerd met een hele positieve sfeer.

Investeringen

Namens de Schijf Groep willen we je hartelijk
feliciteren met je jubileum en wij kijken er
naar uit, met al jouw kennis en ervaring, samen nog vele mooie projecten te realiseren!

Personalia

van jan 2020 tot juli 2021

Jubilea: 12½ jaar in dienst:

• Sabrina Stam per 2 januari 2021
• Rob Bunschoten per 11 februari 2021
• Peter van Dijk per 6 juli 2021

•	Aiways Premium U5. Stiller, schoner en klimaatbewust rijden dat kan met deze elektrische auto.
Deze auto heeft een actieradius van 400 km.

Geboren:

• A
 iden op 2 mei 2021
Zoon van Rick & Merel Kruit

https://werkenbij.schijf.nl

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
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