
Nog een paar weken en 
dan zit dit jaar er al weer 
op. Terugkijkend is het 
een erg roerig jaar ge-
weest. Net bekomen van corona, beginnen de 
Russen landjepik te spelen in Oekraïne. Dan 
nog de stikstof-perikelen, het duurder worden 
van alle energiekosten, de boodschappen en 
de bouwmaterialen. 
Er moeten 900.000 woningen worden gebouwd 
tussen nu en 2030 en dat wordt een hele opga-
ve. Vergunningen worden moeizaam verleend 

en de oplopende bouwkosten leiden ook tot 
vertraging, uitstel en/of afstel.  
Alles overziend zal dit de komende jaren een 
effect hebben op onze economie. Het wordt tijd 
voor anders denken en meer gaan doen om vol-
doende centjes te genereren om alle verworven 
vrijheden te kunnen blijven uitvoeren.
Ook binnen de Schijf bedrijven zijn we daar 
voortdurend mee bezig. Al meer dan 50 jaar 
worden vrijgekomen materialen vanuit sloop-
projecten direct ingezet voor hergebruik. Wat 
bij ons al lang in de genen zit, wordt steeds 

meer gezien als een must, om het delven van 
grondstoffen te gaan minimaliseren.
Om hier nog beter op in te spelen starten we van-
af 1 januari 2023 met een nieuwe werkmaatschap-
pij, Schijf Circulaire Demontage B.V. Vanuit deze 
werkmaatschappij gaan we nog meer duurzame 
impact creëren om de cirkel daadwerkelijk rond te 
maken oftewel in vaktermen “Closing the Loop!” 
Maar eerst gaan we aan de kerststol en oliebol-
len. Gezond en productief 2023 toegewenst!

Teun Stam

Zoals in editie één van dit jaar beloofd, fase 
twee, van ons project aan de PC Hooftstraat 
te Amsterdam. De vaart heeft er de afgelopen 
maanden goed ingezeten ondanks dat er een 
aantal zeer specialistische en constructief uit-
dagende stappen zijn afgerond zoals:
·  Storten van de constructieve kelderwanden 

en plinten
·  Onderstempelen en opvangen van de 2e-,  

3e- en zolderverdieping van beide panden
·  Verwijderen van de dragende gebouw-

scheidende constructieve wand
·  Aanbrengen van ±30 ton constructief staal
·  Aanbrengen van en constructieve begane 

grond en verdiepingsvloer

De P.C. Deel twee!
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Op 2 november hebben we, inmiddels voor 
de derde keer, aan afvaardiging mogen ont-
vangen van Takeuchi. Waaronder de hoofd-
engineer en de commercieel manager.

Gezamenlijk hebben we diverse werken be-
zocht waar elektrisch aangedreven kraantjes  
ingezet worden. 
Zelf proberen – en vooral veel vragen – om 
hier vervolgens bij het ontwikkelen van nieu-
we apparatuur rekening mee te houden is kort 
samengevat de strekking van dit bezoek. 
Als Takeuchi-fan zijn we zeer benieuwd welke 
tips en tricks we mogen aantreffen bij de ko-
mende nieuwe lichting.

Takeuchi in Amsterdam

Naar verwachting leveren we dit werk begin 
2023 succesvol op. In dezelfde P.C. Hooft-
straat is ondertussen alweer ons volgende 
project gestart!

Klik hier voor een korte film over dit project.

Japanse delegatie

https://youtu.be/3-Y8Ssvfk_E
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Circulaire materialen oogsten en  
ook écht toepassen?
Voor de meesten geen “koud kunstje” 
maar voor Schijf Restoric wel!

Schijf Restoric, realiseert jouw 
interieurdroom: exclusief, trendy 
en 100 % circulair

Hoe we dat doen?
Door écht te luisteren naar de wen-
sen van onze klanten, het koppelen 
van een eigen meubelmaker aan u 
als klant en uiteraard creativiteit, 
OUT OFF THE BOX denken en het 
leveren van kwaliteit óók op locatie!

Ervaringen uit het verleden bieden in dit geval 
wel garantie voor de toekomst.
Juist door die opgedane ervaring weten we 
bij Schijf BMX Tracks als geen ander hoe een 
goeie BMX baan er uit moet zien en waar deze 
aan moet voldoen.

In week 30 van dit jaar zijn we gestart met de 
realisatie van een geheel nieuwe BMX baan 
inclusief parc fermé te Nijverdal. Uiteraard 
volledig volgens de specificaties en eisen 
van de KNWU en UCI zodat ook officiële wed-
strijden op dit circuit van start mogen gaan.

Begin 2023 , zullen we in het bijzijn van een 
groep heel enthousiaste en vooral fanatieke 
BMX-ers, deze baan feestelijk opleveren. 
Wij wensen FCV de Lochsprinters alvast veel 
plezier en sportieve successen toe op deze 
nieuwe baan! 

Een sportief kunststukje in Overijssel!

Bij Schijf Restoric zijn we dan ook maar wat trots 
dat 2 arbeidsintensieve, maar oh zo mooie, pro-
jecten zijn afgerond en open voor alles en ieder-
een die geïnteresseerd is in circulariteit.
1.  Een geheel nieuwe circulaire voortuin inclu-

sief een trendy overkapping
2.  Een geheel nieuw ingerichte showroom op de 

2e etage voorzien van een heuse eigentijdse 
circulaire woon,- slaap,- badkamer en keuken

Kortom een hele berg aan nieuwe circulaire in-
spiratie en last but not least; échte voorbeelden 
dat circulair werken en toepassen wel degelijk 
haalbaar is onder andere in de vorm van wonen. 
U bent van harte welkom om zelf inspiratie op 
te komen doen!

Naast onze fysiek showroom en showtuin 
kunt u ook inspiratie opdoen via onze recent 
vernieuwde website: www.restoric.nl 
of social media pagina’s 
https://www.facebook.com/SchijfRestoric/ 
https://www.instagram.com/schijfrestoric/ 
 

http://www.restoric.nl
https://www.facebook.com/SchijfRestoric/


Tristan Frese, branchecoördinator ‘Duurzaam- 
heidsplein” nam een groot deel van de or-
ganisatie en indeling van het plein voor zijn 
rekening. Ook onze meubelmakers Marike 
van Putten- van den Broek en Denzel Vakkers 
(Schijf Restoric) waren aanwezig. Beiden heb-
ben de bezoekers begeleid bij het maken van 
een circulaire pennenbak.
Tevens is één van de dit jaar ontvangen 100% 
elektrische kraantjes met verwisselbaar accu-
pakket ingezet. Zoals eigenlijk wel verwacht, 
was hiervoor geweldig veel animo en stond 
er op de open avond zelfs een lange wachtrij! 
Uiteraard onder begeleiding van materieel-
specialist Peter Bluemink!

Naast de circa 4000 leerlingen werd ook de 
open avond heel goed bezocht. Maar liefst 
1850 bezoekers werden hartelijk ontvangen 
waarbij de eerste bezoekers al om 16:45 uur 
stonden te trappelen om het pand te mogen 
betreden. Hoe bedoel je enthousiast!
Daarnaast kregen deelnemende bedrijven 
de gelegenheid openstaande vacatures on-
der de aandacht te brengen. Kortom een Win 
Win situatie.
Een door TechNet Amstel en Venen geweldig 
goed georganiseerd evenement dat voor 
de Schijf Groep voor herhaling vatbaar is.
Volgend jaar zijn we dan ook zeker van de 
partij!

TechniekDriedaagse 2022 doorslaand succes!
Ook de 5e jubileumeditie van de TechniekDriedaagse was een enorm succes!

De Schijf Groep, die voor het eerst participeerde, heeft deze jubileumeditie van de Techniek-
Driedaagse op diverse manieren een bijdrage mogen leveren en de jeugd ondergedompeld 
in diverse soorten techniek gekoppeld aan duurzaamheid.

17 september nam de Schijf Groep voor de 
3e keer op rij aan Demolition Day.
Een initiatief van onze branchevereniging 
VERAS (www.sloop-aannemers.nl) waar-
bij 14 locaties door heel het land waren 
opengesteld voor het publiek. Bij de Schijf 
Groep hebben we deze gelegenheid aan-
gegrepen om tevens het 50 jarig jubileum 

te vieren. Ondanks de wat wispelturige 
weersomstandigheden hebben we ruim 
280 geïnteresseerden mogen ontvangen 
op onze bedrijfslocatie. Hierbij werd men 
ondergedompeld in het sloopvak met al zijn 
disciplines. Van knutselen met sloophout 
en zelf een kraan bedienen tot het betre-
den van een nagebootste asbestsanerings-

opstelling. Uiteraard werd de inwendige 
mens niet overgeslagen. Of het geslaagd 
was? Zowel jong als oud verlieten het be-
drijfsterrein met een glimlach dus kunnen 
we volmondig JA zeggen. 
Op naar de editie van 2024!

+ 50 jaar Schijf Groep The Day After
POWERED BY 
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http://www.restoric.nl/
https://schijf.nl/vacatures-schijf-groep/
https://technetamstelenvenen.nl/
http://www.sloopaannemers.nl


Even voorstellen

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

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

• Circulair sloopadvies
• Circulair sloopwerk
• Circulaire bouwmaterialen hub 
• Renovatie-, restauratie- & totaalsloop
• Funderingssloopwerk en/of -herstel
• Bodemsanering & grondwerk
• Bouw- & woonrijp maken
• Asbest- & Chroom-6 verwijdering
• Boren & zagen met diamant
• Afzetcontainers & afhijsbak

Colofon

Schijfwijze is een periodieke uitgave 
van de Schijf Groep.

Redactie:  Tristan Frese

Vormgeving:  Ontwerpbureau Kees Kanters

Fotografie: Schijf Groep e.a.

Druk:  Drukkerij Koopmans,  
Zwanenburg

Niels is sinds april 2022 werkzaam bij de 
Schijf Groep als operationeel directeur.

Stel je zelf eens voor;
“Ik ben Niels Werkhoven geboren op 30-09-
1974 te Utrecht. Ik woon in Houten en ben 
de trotse vader van een dochter van 15 jaar. 
Op dit moment heb ik geen relatie. In mijn 
vrije tijd ben ik regelmatig op het voetbalveld 
te vinden of aan het klussen in en om mijn 
huis.  Ook geniet ik graag van lekker eten met 
daarbij een mooi glas wijn”.

Je bent al heel wat jaartjes actief in de bouw-
sector, wat heb je hiervoor allemaal gedaan?
“Ik ben mijn “carrière” gestart in de Grond- 
weg- & waterbouw waar ik bij diverse bedrij-
ven, in verschillende functies, alle  facetten 
van het vak heb mogen en kunnen ervaren. 

Zowel uitvoerend als leidinggevend (calcula-
tor, werkvoorbereider,  uitvoerder, projectlei-
der, adjunct directeur & directeur). 
De laatste 10 jaar ben ik actief geweest in het 
sloopwerk en de asbestverwijdering waarbij 
ik regelmatig  zelf ook de handjes uit de mou-
wen stak en op de projecten meewerkte”.

Hoe zijn de eerste 9 maanden bevallen?
“De eerste maanden zijn me heel goed beval-
len. Deze heb ik vooral gebruikt om een goed 
beeld van de organisatie te krijgen. Vanaf de 
vakantie ben ik me meer inhoudelijk gaan 
bezighouden met de processen en mogelijke 
verbeteringen binnen de Schijf Groep”. 

Wat zijn je plannen?
“Op korte termijn is het vooral de bedoeling 
om diverse interne processen te optimalise-

ren en tegelijkertijd actief bezig te zijn met 
de schaalvergroting m.b.t. sloopwerk, funde-
ringsherstel en asbestverwijdering”.
“Op Lange termijn is het de bedoeling om een 
stabiele hogere omzet m.b.t. deze bedrijfs-
onderdelen te realiseren. Belangrijk daarbij 
is een stabiele vaste club gemotiveerde en 
enthousiaste mensen”.

Zijn er nog andere dingen die je kwijt wil of 
die we van je moeten weten?
“Ik zou graag willen benadrukken dat de tak 
van sport waarin wij actief zijn een teamsport 
is, waarin we onze doelen alleen kunnen halen 
als we als een team opereren” Ik kijk er erg 
naar uit om deze doelen SAMEN te behalen”.

Niels, bedankt voor dit interview, veel succes 
en vooral heel veel plezier bij de Schijf Groep!
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Jubileum: 
• Tristan Frese 12,5 jaar in dienst per 01-09-2022

Personalia  van juli tot december 2022

Niels Werkhoven

Oud maar nog zeker niet versleten!
Onder deze noemer heeft de Schijf Groep recent 
twee van de eerste lichting Brokx slooprobots aan-

geschaft. Na een flinke revisie en onderhoudsbeurt 
is de eerste robot inmiddels ingezet om beton te ver-
wijderen uit een souterrain met beperkte stahoogte. 
Met betrekking tot de tweede Brokx laten wij u nog 
even in het ongewisse en hopen, in de volgende edi-
tie van Schijfwijze, een tipje van de sluier op te kun-
nen lichten. En om de spanning vast een klein beetje 
op te bouwen “het gaat iets totaal anders worden”*

*  Ideeën mogen alvast gemaild worden naar  
info@schijf.nl. De eerste 10 inzenders met het 
juiste antwoord krijgen hoogstpersoonlijk de 
50-jarige jubileumpuzzel overhandigd.

Investeringen Audi E-tron
Om ook het wagenpark verder te verduurzamen 
is begin november een volledig elektrische 
en uitstootvrije Audi E-tron 
afgeleverd.

mailto:info@schijf.nl
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