Schijfwijze is een periodieke uitgave van de Schijf Groep

Met de vakantie voor de
deur kunnen we al weer
terugkijken op een productief eerste halfjaar.
In juli bestaat de onderneming 50 jaar en daar
mogen we best trots op zijn. Het is 48 jaar
geleden dat ik buiten schooltijd actief was
met spijkertrekken en hout schoon maken.
Dat is de roots van de onderneming en daar
borduren we nog steeds op voort.

Op 17 september gaan we dat in combinatie
met de nationale Demolition Day vieren en
kijken daar erg naar uit.
Ondanks alle gebeurtenissen rondom corona
en de situatie in Oekraïne blijft de vraag naar
bouw en verbouw zeer groot. Het grootste
probleem is momenteel het leveren van capaciteit en producten, met daarnaast de enorme
prijsstijgingen. Ook zien we op veel vlakken
grote vertragingen ontstaan door de stikstof.

Juli 2022

Enorme ontwikkelingen komen op ons af. Er
zal een grote inhaalslag m.b.t. electrificatie
moeten worden gemaakt. Vraag blijft waar die
stroom vandaan komt en hoe de distributie
tot stand gaat komen. Gaat dit allemaal wel
lukken?? Laten we daarom eerst maar eens
even gaan genieten van de vakantie.
Fijne vakantie allemaal.
Teun Stam

Schijf creëert opnieuw extra (kelder)ruimte
aan de duurste straat van het land
Aansluitend op de reeds vorig jaar gerealiseerde
kelder van PC Hooftstraat nr. 70, is de Schijf Groep
begonnen met vergelijkbare werkzaamheden een
paar deuren verderop (nr. 62-64): een nog veel
omvangrijker dubbel-project. Op de volgende pagina een uitgebreide indruk van dit omvangrijke
project. (lees verder op de volgende pag.)
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Afhijsbak
biedt uitkomst
bij renovatie
hoogbouw

Alle disciplines worden
ingezet bij grootschalig
project in Capelle ad IJssel

Amsterdam,
stad op (nieuwe) palen

(Vervolg van voorpag.)

Ingrijpend PC HOOFT-brekend
funderingsherstel-project (vs. 2.0)
Wederom zijn we in opdracht van de firma Bey Bouw B.V. gestart met
sloop- en demontagewerk van de beide winkels met onderliggend souterrain. Vervolgens is er een tijdelijke tafelconstructie aangebracht om
beide panden ‘op te vangen’. Tevens is de bestaande draagmuur op
straatniveau opgevangen. Mede hierdoor kunnen alle werkzaamheden voor beide panden in één werkgang plaatsvinden; daarmee wordt
kostbare tijd gewonnen.
Omstreeks de verschijningsdatum van deze Schijfwijze zullen er diverse
betonwerkzaamheden worden uitgevoerd. Het eindresultaat – inclusief
filmpje – kunt u verwachten in onze tweede Schijfwijze, die verschijnt
in de december van dit jaar.
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Leegslopen bestaande winkels

Tafelconstructie op nieuwe schroefinjectiepalen
geplaats om beide panden op te vangen

Inzagen en afvoeren bestaande betonnen souterrain

Ontgraven en damwand aanbrengen

Folie en grindpakket aanbrengen

Werkvloer gestort

fase 2
Baden Powellweg 1 Amsterdam
Na in 2019 aan de westvleugel kozijnen met asbesthoudende kit en borstweringspanelen
te hebben verwijderd voor “HVvE flatgebouw Aeckerstijn” mocht de Schijf Groep dit jaar de
oostvleugel onderhanden nemen. Eind januari zijn we hier gestart om voor alle 60 woningen,
in een tijdbestek van circa 6 achteréénvolgende weken, deze klus te klaren!
Met een van tevoren goed uitgedacht – en besproken – plan, gecombineerd met opgedane
ervaring uit het verleden, was de werkwijze en samenwerking feitelijk identiek:
· Dag 1: gevelkozijnen verwijderen en afvoeren
· Dag 1: plaatsen van noodkozijn, gemaakt in de werkplaats van Schijf Restoric, met toegangsdeur voorzien van eigen cilinder en sleutel
· Dag 2: nieuwe kozijnen plaatsen door https://www.ploegkozijnen.nl/
Kortom zo min mogelijk overlast en tevreden bewoners!

Duurzaamheid en techniek
gaan héél goed hand in hand!
De circulaire economie! Er wordt veel (te veel) over gesproken. Echter het ook in de praktijk
brengen blijkt vaak niet zo’n koud kunstje. Behalve als je weet hoe!
Gelukkig hebben we bij de Schijf Groep en Schijf Restoric al 50 jaar ervaring met het demonteren en verlengen van de levensduur van gebruikte bouwmaterialen.
In dit geval hebben we geoogst circulair vloerhout in onze eigen machinale timmerwerkplaats omgezet naar op-maat-gemaakte werkbladen. Leuke bijkomstigheid: deze werkbladen zijn toegepast op een uiterst unieke locatie. Namelijk “The Maker Space” (https://
veenlandencollege.nl/makex/ ) op het Veenlanden College te Mijdrecht. In dit hypermoderne
en duurzame leslokaal zullen toekomstige generaties in aanraking komen met – en worden
geënthousiasmeerd voor – -een carrière in de techniek. Want bij de keuze voor een toekomst
in de (sloop) techniek zit je gebeiteld!

Onze geheel
vernieuwde website
al gezien?
Zeker de moeite waard!

www.restoric.nl
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Tijdens deze dag bent u van harte welkom om
een bezoek te brengen aan onze bedrijfslocatie
waarbij we samen kunnen toasten op ons jubileum en u eveneens de mogelijkheid heeft om:

50 jaar familiebedrijf
Een halve eeuw Schijf Groep! Daar mogen we trots op zijn!
Gedurende deze jaren is het pallet aan bouw-gerelateerde
diensten steeds verder uitgebreid. Evenals het kennisniveau
en de uiterst specialistische werkzaamheden. Hierbij zijn er
met regelmaat, zelf geïnitieerde, innovaties ontwikkeld en
ingezet. Altijd met oog en aandacht voor mens en milieu.
Ons basisprincipe “hergebruik van vrijgekomen
bouwmaterialen” is anno 2022 onder de nieuwe
term “circulair” een HOTTER TOPIC dan ooit!
Uiteraard willen we dit 50 jarig jubileum graag
samen met u vieren en wel op zaterdag 17 september. Hierbij combineren we ons jubileum met
Demolition Day 2022!

- Onze complete “toekomstbestendige”
machine- en wagenpark te bekijken
- Diverse demonstraties te aanschouwen
- Zelf een kraan te bedienen
- Wedstrijdje spijkertrekken aan te gaan
- Bezoek te brengen aan onze hub voor
circulaire bouwmaterialen
- Informatie in te winnen over openstaande
vacatures en opleidingsmogelijkheden
(speciaal ook voor schoolverlaters BBL)
- Diverse activiteiten voor kinderen
En natuurlijk hebben we ook aan de inwendige
mens gedacht!
We hopen u dan ook feestelijk te mogen
verwelkomen op 17 september!
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Ruim één jaar
in Capelle aan den IJssel!
In februari 2021 is de Schijf Groep, in opdracht van Heembouw Wonen B.V., gestart
met asbestverwijdering-, sloop-, en booren zaagwerkzaamheden met diamant op de
Wiekslag te Capelle aan den IJssel.
Een omvangrijk project verdeeld over 12 verschillende woonblokken. Elk blok bestaande
uit diverse appartementen. Een superstrakke
‘Lean” planning moest voor zo min mogelijk
overlast voor de bewoners zorgen. Om een
idee te krijgen van de omvang, vindt u hieronder een opsomming van de werkzaamheden.
Rond half juni heeft de Schijf Groep dit project naar volle tevredenheid van de bewoners
en Heembouw Wonen B.V. opgeleverd. Onze
collega’s zullen dan ook gaan genieten van
een welverdiende Bouwvak(antie)!

kengetallen
Badkamer (218 stuks)
Per badkamer: verwĳderen sanitair, boren met
diamant in de vloer t.b.v. doucheput, wastafel
en wasmachine. Boren met diamant in de wand
2 stuks MV, 3 stuks WCD Schakelaar een 3
stuks kranen. Aanvullend nog diverse sleuven
gefreesd t.b.v. leidingwerk
Toilet (171 stuks)
171 containments Risicoklasse 2 t.b.v.
verwĳderen vloertegels en dekvloer.
Per badkamer: verwĳderen wandtegels en
houten achterwand
Keuken (137 stuks)
Per keuken: verwĳderen keukenblokken
en wandtegels
Boren met diamant in de wand t.b.v.
WCD schakelaar per woning 5 stuks
Aanvullend sleuven gefreesd t.b.v. leidingwerk
Algemeen
48 kozĳndorpels en tegels in de entrees
verwĳderd
48 stuks luifels en doorlopende plafonds
verwĳderd
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Technisch hoogstandje
op een uniek plekje
nabij Vondelpark
in Amsterdam!
In opdracht van ID Bouw en Advies en in samenwerking met
Stam Sloopwerken is de Schijf Groep in het najaar van 2021
gestart met voorbereidende werkzaamheden op het Zandpad (randje Vondelpark) te Amsterdam. De Schijf Groep
zal deze opstal gaan voorzien van een nieuw fundament in
combinatie met een kelder. Om de netto vierkante meters
kelder-vloeroppervlak zo optimaal mogelijk te benutten
zullen de nieuwe kelderwanden onder de bestaande gevel
komen te staan waar deze normaliter inpandig terug vallen. Hiervoor zullen de damwandplanken van buitenaf aan
moeten worden aangebracht. Dit zullen we doen met een
zelf ontwikkelde damwanddrukker welke door zijn geringe
afmetingen uitermate goed inzetbaar is op deze locatie.
Naar verwachting kunnen we u in onze december uitgave
het eindresultaat laten zien inclusief filmpje!

Investeringen

Duurzame investeringen voor de komende 50 jaar!
Om ook de aankomende (50) jaren op duurzame wijze onze specialistische werkzaamheden te kunnen continueren is het volgende materieel in gebruik genomen:
Duurzaam, geruis- en emissie-loos trio
Onder de noemer “Het duurt even maar
dan heb je ook wat” hebben we in februari
van dit jaar dan eindelijk onze 3 volledige
elektrische mini-kranen mogen ontvangen.
2 stuks á 1000 kg en 1 stuks á 800 kg met
verwisselbare accupacks. Naast het feit dat
deze kranen nagenoeg geruisloos zijn en
uitstoot-vrij, dus ook véél vriendelijker voor
het milieu, omwonenden en onze collega’s.

Platte flat
Nieuwe op maat en in kleur gemaakte platte
flat. Hiermee kunnen we met onze vrachtwagens voorzien van autolaadkraan, naast
het vervoeren van (zee) containers, door
de platte bodem ook materieel & materiaal
vervoeren zoals kranen, staal, hout etc. etc.

Vrachtwagen
Volvo EURO6 ten behoeve van binnenstedelijk materieelvervoer en Schijf Rally!
Conclusie: Op het gebied van V(eiligheid)
G(ezondheid) & M(ilieu) weer een paar flinke
stappen de toekomst in gezet!

verwisselbaar accupakket
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Magazijnmeester Peter

Bluemink, spil binnen Schijf Groep!

Peter jij bent, net als veel van je collega’s, al
heel wat jaren actief binnen de Schijf Groep
waarvan het grootste deel als magazijnmeester.

“Ik heb behoorlijk wat vrijheid en beschouw
het magazijn als mijn eigen kleine bedrijf.
Ik krijg echt een kick als ik bepaalde zaken
toch geregeld krijg die op voorhand onmogelijk leken.”
We zitten volop in de energietransitie &
Hoe ben je ooit bij de Schijf Groep terechtcirculaire economie en dragen hier al volop
gekomen en in wat voor rol ben je gestart?
“Ik werkte, voor ik bij de Schijf Groep aan de ons steentje aan bij.
gang ging, als zelfstandige. Ik kwam via via in Welke veranderingen zie of verwacht jij nog
contact met de Schijf Groep door een nachte- de aankomende jaren aangaande gereedlijk schoonmaak calamiteit bij Six Flags. Toen schap en materieel?
ben ik met Teun in contact gekomen en uit- “Mijn verwachting is dat we veel meer accueindelijk in vaste dienst. In de eerste periode handgereedschap zullen gaan zien. Naast de
hield ik me vooral bezig met de aparte werk- nu al op elektra draaiende autolaadkraan en
minikraantjes zal ook de rest van de materizaamheden en specialistisch straatwerk.”
eelvloot gaan elektrificeren waarbij mogelijk
Als magazijnmeester vervul je een hectihybride met waterstof. Al het elektrisch aansche spilfunctie aangaande het (op tijd)
gedreven gereedschap en materieel zou op
verzorgen van al het benodigd materieel,
termijn dan ’s nachts geladen dienen te wormateriaal, gereedschap en – heel belangden via een grote bedrijfsbatterij die overdag
rijk – de koﬃe voor op de bouw.
d.m.v. zonnecellen wordt gevuld. Kortom nul
Hoe houd jij alle ballen hoog?
“Blik op oneindig, gas op de lolly en gaan!” op de meter maar ook op de projectlocaties!”
Wat maakt je werk zo leuk, oftewel waar
Dank voor dit interview Peter, en succes met
krijg jij een kick van?
het hooghouden van alle (duurzame) ballen!

personalia

van december 2021 tot juli 2022

Jubilea:

• Waldek Jagielski: 12½ jaar per 01-03-2022

Pensioen:

• Peter van Dĳk: pensioen per 15-05-2022

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.

Schijf Groep: Schijf Groep B.V., Schijf Transport B.V., Schijf Restoric B.V., Schijf Dienstverlening B.V.
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