
pag. 2

“Poort van Amsterdam” 
krijgt opknapbeurt
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Even
voorstellen...
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Emissieloos graven

Schijfwijze is een periodieke uitgave van de Schijf Groep Juli 2020

Nadat ik mijn inleiding in 
december afsloot  met de 
tekst “ik ben benieuwd 
welke verrassing ons in 2020 te wachten staat” 
(na de perikelen met PFAS en stikstof in 2019) 
werden we al gauw verrast door één of an-
der virus dat even kwam overwaaien vanuit 
China. Niet alleen Nederland, maar de hele 
wereld sloeg in één keer op tilt.
Dagelijks berichtgeving op TV en radio met alle 
gevolgen van dien. Alsof er in één keer geen 
ander nieuws meer was. Veel bedrijvigheid 
viel in één keer helemaal stil, waardoor de 

economie een enorme optater heeft gekregen.
Wij – mannen in de bouw – kunnen met wat 
aanpassingen gewoon lekker door, want met 
meer dan een miljoen funderingen te herstel-
len, een te kort van 850.000 woningen en 
daarnaast de benodigde aanpassingen om 
de woningen duurzaam te maken hebben we 
voldoende werk in het vooruitzicht.
Het tekort aan werk zal het niet zijn, maar 
kunnen we het allemaal nog wel betalen, dat 
wordt de grootste uitdaging om het te gaan 
realiseren.
De hele wereld is weer even wakker geschud 
en is ‘gewoon’ ineens niet helemaal gewoon 

meer. En ook dat zal wel weer gewoon gaan
worden. Daar waar bedreigingen zijn, liggen 
ook weer kansen en als je denkt in kansen en 
oplossingen en de uitdaging niet uit de weg
gaat ontstaan er weer vele mogelijkheden.
Met een positieve gedachte, de schouders er 
onder en vol gas de toekomst in, dan komt het 
allemaal zeker weer goed.
Nu eerst maar even gaan genieten van de ko-
mende vakantie, daarna weer bouwen aan de 
toekomst, daar gaan wij voor.
 
Fijne vakantie allemaal.
Teun Stam

Aan de Vosholstraat in Ter Aar is de Schijf Groep 
in mei van dit jaar gestart met een unieke en 
specialistische klus. Onder 2 aangrenzende wo-
ningen wordt tegelijkertijd een compleet nieuw 
fundament aangebracht.

Aan de buitenzijde is een tijdelijke damwand 
aangebracht waardoor de toegangsput onder 
de woningen kon worden gegraven. De hierbij 
vrijgekomen licht verontreinigde grond is gesa-
neerd om vervolgens aan het funderingsherstel 
te kunnen beginnen.
Beide woningen zijn voorzien van een nieuw 
fundament waarbij de opdrachtgevers speci-
fieke eisen hadden. Zo is er bij 1 woning een 

geheel nieuwe kelder gerealiseerd, en bij de 
andere woning een geheel nieuwe geïsoleer-
de rib cassette vloer aangebracht!
Door onze jarenlange ervaring op het gebied 
van funderingsherstel in combinatie met kelder- 
bouw zijn ook deze 2 woningen weer toekomst-
bestendig gemaakt waarbij ook onze directeur 
Teun Stam een paar dagen op de mini-kraan 
heeft meegewerkt!

funderingsherstel

Een unieke klus in landelijk gelegen Ter Aar



In opdracht van Strukton Worksphere B.V. is 
de Schijf Groep in april gestart met de sloop 
en demontage werkzaamheden aan de loop-
dekken 2 en 3 (loopdek 1 hebben we in het 
verleden reeds succesvol afgerond) rondom 
het winkelcentrum de Amsterdamse Poort in 
Amsterdam-Zuidoost. 

Een project waarbij beperkte overlast voor 
omwonenden en extra aandacht voor het mi-
lieu onder een vergrootglas is gelegd! Door 
de inzet van onze volledig 100% elektrische 
kraan, in combinatie met ander duurzaam 
materieel, is er veel minder CO2 en stikstof 
uitstoot gerealiseerd wat ook één van de ver-
eisten was op dit project.
Daarnaast is er door diverse partijen volgens 
een zeer strakke planning met en achter elkaar 
aan gewerkt. Eén van de partners waar veel-

vuldig en nauw mee samen wordt gewerkt is 
Witte Bouw en Aannemersbedrijf welke zich als 
gespecialiseerd renovatie aannemer richt op 
metsel- en voegwerk, en herstel van de gevels. 
De werkzaamheden voor de Schijf Groep be-
staan onder andere uit het verwijderen van 
metselwerk muurtjes van plantenbakken, 
opnemen van daktegels en dakafwerking in-
clusief isolatielaag alsmede het afvoeren en 
verwijderen van grond en groen vanuit om-
vangrijke bloembakken. Na renovatie van de 
loopdekken zal het geheel door derden weer 
worden voorzien van nieuw aangeplant groen.
Aangezien de loopdekken zich allemaal boven 
het winkelniveau bevinden worden alle ma-
terialen m.b.v. een telekraan van het dak van 
de 4de verdieping gedraaid om vervolgens te 
worden getransporteerd
Rondom het verschijnen van deze Schijfwijze 
zal dit project worden afgerond.
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Omvangrijk project in en om winkelcentrum de  
Amsterdamse Poort en Bijlmerplein te Amsterdam Z-O

Wat kerngetallen op een rijtje:
•  ca. 3.250 m2 dakbedekking met  

onderliggende isolatie
•  ca. 450 m3 puin
•  ca. 70 m3 groenafval
•  ca. 600 m3 grond



Dat we zeer nauw contact houden met onze opdrachtgevers over de 
aanstaande werkzaamheden en planning staat buiten kijf! 
Maar omwonenden worden daarentegen zelden geïnformeerd over 
eventuele overlast in de nabije omgeving.
De Schijf Groep doet er alles aan om hinder en overlast in de vorm 
van stof geluid en trillingen zo veel mogelijk te beperken, maar krijgt 
toch nog regelmatig de vraag van omwonenden of geïnteresseerden 
wat we nou precies aan het doen zijn, hoe lang het gaat duren en of 
er nog hinder is te verwachten.
Om aan deze vraag te kunnen voldoen zijn we recent gestart met 
een proefproject waar bouwhekdoeken worden aangebracht met 
algemene informatie over het desbetreffende werk. Ook kan middels 
een specifiek e-mailadres vragen worden gesteld. Daarnaast zullen 
geïnteresseerden wekelijks via een mailtje op de hoogte worden 
gehouden van de werkzaamheden welke voor de aankomende week 
staan gepland.

Een nieuwe, nu al fundamentele collega, 
Peter de Vos!

Peter stel je zelf eens voor?
Ik ben 51 lentes jong, samenwonend in Kudel- 
staart en vader van 2 kinderen. In mijn vrije 
tijd ben ik op de tennisbaan te vinden om zelf 
te tennissen of één van mijn kinderen aan 
te moedigen. Daarnaast sta ik regelmatig 
als voetbalsupporter langs de lijn bij mijn 
andere kind of vertoef ik op het water van 
de Westeinderplas.

Wat heb je gedaan voor je bij de Schijf Groep 
kwam werken?
Ik ben 11 jaar zelfstandig ondernemer ge-
weest als metselaar en tegelzetter. Daarna 
ben ik bij mijn broer in dienst gegaan, welke 
meerdere winkels heeft onder andere op 
Schiphol, Eindhoven Airport en de Bloem-
gracht in Amsterdam. Hier heb ik diverse 
nieuwbouw / renovatieprojecten en winkel-
verbouwingen onder mijn hoede gehad. Na-
dat mijn broer zijn werkzaamheden af ging 
bouwen ben ik mijn horizon gaan verbreden 
en bij de Schijf Groep uitgekomen.

Waaruit bestaan je dagelijkse werkzaamheden?
Als uitvoerder houd ik me voornamelijk bezig 
met alles rondom sloopwerkzaamheden ten 
behoeve van  funderingsherstel gecombineerd 
met kelderbouw. Aangezien deze werkzaam-
heden meer behelzen dan alleen sloopwerk 
en hier ook op bouwkundig vlak best veel om 
de hoek komt kijken kan ik hier op basis van 
mijn ervaring meerwaarde leveren. Of het nu 
gaat om het storten van een betonvloer of het 
plaatsen van constructieve vijzels, ik draai mijn 
handen nergens voor om. Naast de werkzaam-
heden op locatie neem ik tevens de planning
en gedurende het komende jaar ook de vol-
ledige projectbewaking voor mijn rekening.

Wat maakt je werk zo leuk?
Dat ik weer met bouw gerelateerde zaken 
bezig ben en continu mag schakelen, zorgt 
ervoor dat ik zo druk ben als een bezig bij-
tje. Naast het feit dat ik bezig ben met werk-
zaamheden die ik ook écht leuk vind kan ik 
op basis van mijn ervaring en kennis uit het 
verleden projecten naar wens van de klant, 
en zelfs meer op hoogwaardig niveau afron-
den. Meer voldoening van je werk kun je toch 
niet wensen!

pilot gestart

De Schijf Groep 
houdt rekening met  
omwonenden!

Een gezicht 
bij een naam! 

Bij de Schijf groep nemen we samenwerken serieus!

3



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

• 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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Een nieuwe duurzame aanwinst!
Bij de Schijf Groep zit duurzaamheid niet alleen in het bloed, dit vertaalt zich 
ook door naar het materieel.

Eind mei ontvingen we één van de drie tot dan 
toe in Nederland beschikbare volledig elektri-
sche mini-kranen de JCB 19C-IE.
Deze volledig “Zero Emissie” mini-kraan, met 
een gewicht van circa 1,8 ton en een rotatie-
bereik van maar liefst 201°, draait na een 
volledige nachtelijke charge circa 5 tot 6 uur 
operationeel.

Laden is mogelijk met 3 verschillende 
voltages namelijk 110, 230 of 415 Volt.
Deze kraan is tevens naar volle te-
vredenheid ingezet op het project 
Bijlmerplein dat ook in deze 
Schijfwijze is uitgelicht.
We spreken dan ook uit ervaring wanneer 
we zeggen dat dit wederom een succes-
volle duurzame investering is geweest!
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Jubilea 
12½ jaar in dienst:
• Bogdan Szymanski per 3 maart 2020 
• Adam Rodzik per 1 april 2020
• Henk Könst per 26 april 2020

Geboren:
• Julia op 11 april 2020
 Dochter van Kamil en Ida Szczygiel

Pensioen:
• Gerard van de Brug per 1 juli 2020

Personalia  van december 2019 tot juli 2020

•  2 nieuwe Renault Master bussen •  Volledig elektrische kraan JCB 19 E-TECH

Investeringen  


