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Wat hebben we een rumoerig jaar achter de
rug. Gevuld met af en toe
een beetje lockdown en avondklok. Dan weer
eten buiten de deur in een restaurant en een
paar dagen later alleen buiten op het terras.
Al die wisselende maatregelen en nog steeds
een virus waar we waarschijnlijk niet meer
van af zullen gaan komen. Tja, dan zullen we
het er mee moeten doen, want we gaan de

strijd tegen het virus niet winnen.
Laten we ons dan maar gewoon gaan richten op de toekomst. Dat betekent dat er veel
te doen is en dat geldt zeker voor de bouw.
Het enorme tekort aan woningen en daarnaast de verduurzaming van de bestaande
woningen geeft een behoorlijke druk op de
bouw. Daarnaast is het leveren van veel producten een stuk duurder geworden en lopen
de levertijden op. Dat zijn ontwikkelingen
die we liever niet zien, want op deze wijze

December 2021

wordt het bouwen een stuk duurder en dat
zal dan weer een remmende factor zijn op
de inhaalslag om meer woningen te krijgen.
Hebben we daar een oplossing voor? Ik zou
niet weten hoe, maar krijg de komende weken
wel wat dagen vrij om er over na te denken,
dus wie weet.
Fijne dagen allemaal en een gezond 2022.
Teun Stam

Een strak geplande renovatieklus boordevol humor te Rijswijk (ZH)!
In opdracht van Heembouw Wonen B.V. is
de Schijf Groep in week 34 gestart met een
strak geplande renovatiesloop, gecombineerd met asbestsanering, in de woningen
van woningcorporatie Vidomes aan de Louis
Davidsstraat te Rijswijk.
Om deze complexe klus zo bewonersvriendelijk mogelijk te laten verlopen worden de 90
appartementen per strang van boven naar
beneden onder handen genomen, waarbij de

bewoners tijdelijk worden gehuisvest in logeerwoningen. Alle betrokken partijen werken
in treintjes achter elkaar aan om de doorlooptijd zo kort mogelijk te laten zijn.
De Schijf Groep saneert hier eerst diverse
asbesthoudende bronnen: asbesthoudend
bituum op de gang en keukenvloer (niet bij
alle appartementen), plaatmateriaal in diverse kasten, standleidingen, borstweringspanelen en op sommige plekken asbestkoord
en vensterbanken.

Tevens zijn er in november diverse metselwerk schoorstenen op het dak verwijderd.
Naar verwachting zal dit project voor de Schijf
Groep medio juni 2022 zijn afgerond.
Uiteraard is er naast een hele serieuze werkhouding genoeg tijd voor een gezonde dosis
humor.
De koffie was overigens héérlijk!!
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Elektrische reikwijdte
Duurzame oplossing

Extra kelderverdieping
in duurste straat
van het land

Amsterdam...
Stad op (nieuwe) palen

Een P.C. HOOFTbrekend project
in de bekendste
straat van
Amsterdam!
In opdracht van Bey Bouw B.V. is de Schijf
Groep eind mei 2021 begonnen met een zeer
specialistisch en allesomvattend project aan
de P.C. Hooftstraat te Amsterdam; Renovatiesloop gevolgd door funderingsherstel met
kelderbouw!
Alvorens aan te kunnen vangen met funderingsherstel is eerst een deel van het pand
gestript en de vloer op de begane grond verwijderd. Vervolgens zijn er nieuwe schroef-

injectiepalen aangebracht waarop de tijdelijke, in vakjargon gesproken, tafelconstructie
is aangebracht in combinatie met het stempelen van de bovenliggende verdiepingsvloeren.
Nadat de gehele opstal werd veiliggesteld is
het bestaande betonnen souterrain, met een
100% elektrische kraan, in handzamere brokken geprikt en verwijderd. Door het ontgraven
van circa 550 m3 grond werd de juiste aanvangsdiepte bereikt om vervolgens de nieuwe
betonnen kuip aan te brengen.

Nadat het volledige pand op het nieuwe fundament rustte is de tijdelijk draagconstructie
gedemonteerd en is een nieuwe verdiepingsvloer aangebracht.
Ook op dit zeer specialistische en vooral druk
bevolkte project heeft de Schijf Groep de opdrachtgever ontzorgd van vergunningsaanvraag tot oplevering en “last but not least”
dit alles naar volle tevredenheid!
https://youtu.be/TJiKWNpnA_s

Duurzaam investeren in de toekomst!
₁
Eindelijk, na 1 ⁄₂ jaar levertijd, is onze
nieuwe Scania R540 met autolaadkraan afgeleverd. Uniek aan deze
auto is dat deze is voorzien van
een volledig elektrische kraan.
Zodra deze duurzame aanwinst op
locatie is gearriveerd, schakelt de
zuinige hypermoderne Euro6 dieselmotor uit en wordt er emissieen uitstootvrij, volledig elektrisch
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“gekraand” dankzij een 1500 kg
zwaar accupack. Na een nachtelijke laadsessie is deze kraan maar
liefst 6-8 uur inzetbaar!
Vragen betreft de mogelijkheden?
Stuur een mailtje naar
info@schijf.nl
Autolaadkraan

Dubbelslag
op de Amsteldijk
opgeleverd!
In de juli-editie van onze Schijfwijze berichtten
we u reeds over dit bijzondere en complexe
project aan de Amsteldijk te Amsterdam.
Omdat we zowel het funderingsherstel als het
aanbrengen van de nieuwe kelder voor de 2
naast-elkaar-gelegen panden in 1 werkgang
hebben uitgevoerd bestonden de laatste werkzaamheden uit het weer fysiek scheiden van
beide opstallen.

Door het aanbrengen van nieuw metselwerk
is de hele grote kelder met een enorm vloeroppervlak nu weer gesplitst in 2 kelders behorende bij de opstal.
Eind oktober 2021 hebben we, naar volle tevredenheid van de opdrachtgever, dit project
mogen opleveren.

Wat kerngetallen op een rijtje:
•	Totaal vloeroppervlak beide
opstallen: ca. 375 m2
•	Afgevoerde licht en zwaar verontreinigde grond: ca. 500 m3
•	Aangebrachte schroefinjectie palen: ca. 49 stuks circa 17 m1 lang
•	Aangebrachte hoeveelheid
beton: ca. 200 m3
•	Aangebrachte hoeveelheid stalen
damwand: ca. 300 m2

2 Innovatieve investeringen

conventionele giek

uitschuifbare giek

Geheel naar eigen ontwerp en engineering hebben we recent een Schijfgiek (lees: Schuifgiek)
en een uitSchijfbare Jip (lees: uitschuifbare Jip)
in gebruikgenomen. Hiermee zijn we nog flexibeler en kunnen wij u nog beter ontzorgen!

Een pluim op je werk!

Toch smaakt de koffie
uit deze mok écht een
stuk lekkerder!

Rond het zomerreces hebben we een project
opgeleverd in de Hooddorppleinbuurt te Amsterdam. Voor ons en ook voor de opdrachtgever een geheel naar wens verlopen project
en met een mooi eindresultaat!
Hoe superleuk is het dan om drie gepersonaliseerde mokken te mogen ontvangen met
foto’s van het project, tekeningen van de kinderen en nogmaals een dankjewel.
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Een interview met de oude en de nieuwe garde!

Van komen en gaan...
Cor Kleinveld is per 1 december officieel met
pensioen gegaan en per 1 juli is, zijn waardige opvolger, Paul van Rijn gestart.

Wat ga je het meest en het minst missen?
Het minst: “het slechte weer haha”
Het meest: “het leuke contact met de klanten”

Cor, na heel wat jaren als chauffeur werkzaam
te zijn geweest bij de Schijf Groep ga je nu genieten van je welverdiende pensioen. Wat is je
het meest bijgebleven van de afgelopen jaren?

Wat ga je met al je vrije tijd doen?
“Nou ik hoef me niet te vervelen hoor. Genoeg
te klussen bij mijn kinderen en daarnaast
meer tijd voor de kleinkinderen”.

“Een heleboel eigenlijk wel. Ik kan me vooral
nog goed herinneren dat we voor het eerst een
funderingsherstel met kelder gingen maken.
Met name het stut- & stempelwerk en al het materiaal naar binnen brengen was een uitdaging.”

Paul per 1 juli van dit jaar ben je gestart als,
zoals door zovelen al gezegd, “De nieuwe
Cor” en ben je ook nog eens ingewerkt door
“De Oude Cor”. Stel je zelf eens voor:
“Ik ben Paul van Rijn, 34 jaar en vader van 2
kinderen. Buiten het werk om mag ik graag
varen op de Vinkeveense plassen en ben ik
gek op gezelligheid met vrienden. Uiteraard
met een natje en een droogje”.
Wat heb je hiervoor gedaan?
“Ik heb bij Van Schie de opleiding tot telekraan-machinist gevolgd en ben hier vervolgens 14 jaar aan het werk geweest” .
Hoe zijn de eerste 6 maanden bevallen?
“Supergoed, maar héél anders! Ik zit nu veel
minder in de cabine, doe op 1 dag meerdere locaties aan, heb veel meer contact met de klanten en collega’s en dan niet via de portofoon”.

Personalia

van juli tot december 2021

Geboren:
• Rijk op 21 augustus 2021
zoon van Jurgen & Eva de Graaf
• Lizzy op 25 september 2021
dochter van Paul & Liset van Rijn

Pensioen:
• Cor Kleinveld per 1 december 2021

Namens de collega’s van de Schijf Groep wensen wij:

Schijf Groep

Cor alle goeds toe. Geniet van je pensioen!
Paul veel succes met deze ietwat kleinere kraan en veel veilige kilometers toegewenst!

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

www.schijf.nl

Mogen wij u voorstellen aan de Circulair Expert.
Vanaf deze editie zal de Schijfwijze worden opgeleukt
met een feuilleton onder de welluidende naam:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
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Schijf Groep e.a.

Druk:	Drukkerij Koopmans,
Zwanenburg
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