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Wetswijziging inzake de 
grenswaarde van amfi bolen asbest
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Specialistisch hijswerk 
Bijlmerplein Amsterdam

Terugkijkend op het afge-
lopen jaar, wat ik niet vaak 
doe, want ben meer een 
persoon die naar de toekomst kijkt, kan ik con-
cluderen dat we in Nederland de opgaande lijn 
te pakken hebben. Veel seinen staan op groen 
en we durven weer te investeren, waardoor de 
economie sneller hersteld dan een jaar geleden 
verwacht. Het aanbod van werk neemt toe en 
de inhaalslag van jaren uitstellen is begonnen.
Ook binnen de Schijf Groep kunnen we con-
cluderen dat de stappen die we de afgelopen 

jaren hebben genomen de juiste zijn geweest. 
Vanaf het begin van de crisis heb ik aangege-
ven dat we zuinig moeten zijn op het behouden 
van onze medewerkers. Daarnaast hebben we 
veel gedaan aan het multifunctioneel opleiden 
van onze  medewerkers, waardoor we de werk-
zaamheden nu nog sneller en effi  ciënter kunnen 
uitvoeren dan in het verleden. Hierdoor kunnen 
we meeliften op de versnelling van de economie 
en onze opdrachtgevers blijven ontzorgen.
Ook moeten we ons goed realiseren dat de 
bouw niet erg in trek is bij de volgende genera-
tie, waardoor we op korte termijn capaciteits-

problemen kunnen gaan verwachten. Het wordt 
dan ook tijd dat we nog meer gaan investeren 
in goede opleidingen en betere omstandighe-
den op de werkplek, zodat mensen weer zin 
krijgen om vroeg uit de veren te gaan om in 
weer en wind hun vakmanschap op projecten 
te kunnen tonen. Dat is niet alleen een uitda-
ging voor de sloopaannemers, maar dat geldt 
voor alle werkgevers in de bouw. 
Iets om de komende weken over na te denken.

Fijne jaarwisseling allemaal.

Teun Stam

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs

Bedrijfsleven (SBB) erkent hierbij:

Schijf Houthandel en Sloopwerken B.V. in
Uithoorn 

als leerbedrijf conform artikel 7.2.10, lid 1 van de Wet educatie en

beroepsonderwijs. Door deze erkenning is de organisatie bevoegd om

stages en leerbanen te verzorgen voor het middelbaar beroepsonderwijs.

André Timmermans

algemeen directeur

Beroepsonderwijs en bedrijfsleven werken samen in SBB met twee doelen: 1) Studenten krijgen de beste praktijkopleiding

met uitzicht op een baan. 2) Bedrijven beschikken nu en in de toekomst over de vakmensen die ze nodig hebben.

SBB verbindt beroepsonderwijs en bedrijfsleven op landelijk, sectoraal en regionaal niveau.

Als gevolg van deze wetswijziging worden er 
extra eisen gesteld aan de bescherming en 
veiligheid van de saneerder en zijn omgeving. 
Werkwijzen zullen vaak ingrijpend moeten 
worden aangepast.

Risico
Gelijktijdig wordt een vereenvoudiging van de 
risicoklassen ingevoerd (klasse 3 vervalt en 
klasse 2A wordt ingevoerd). Concreet houdt dit 
in dat het asbestsaneringsproces meer vanuit 
het te verwachten risico wordt bekeken. De 
maatregelen moeten worden afgestemd op het 
risico! Innovatieve werkwijzen kunnen door 

deze vereenvoudiging voor de opdrachtgever 
kostenbesparend werken.  

Protectiefactor
Dat wil zeggen dat bij werkzaamheden waarbij 
veel vezels kunnen vrijkomen, maatregelen 
moeten worden getroff en die de emissie of 
de blootstelling meer zullen beperken.
Er kan dus niet meer alleen worden vertrouwd 

op adembeschermingsmiddelen. Er moeten 
aanvullende maatregelen worden genomen 
om de vezelemissie te beperken.

Bronmaatregelen
TNO heeft in 2013 al een onderzoek gepubli-
ceerd waaruit blijkt dat bij droog saneren een 
vezelemissie te verwachten is van meer dan 40 
miljoen v/m3. Ter illustratie, het masker biedt 
een maximale protectiefactor van 2.000, ver-
menigvuldigd met 2000 v/m3 = 4 miljoen.
Schijf werkt sinds 2013 al met de best beschik-
bare bronmaatregel FACTOR85. Met de toepas-
sing van FACTOR85 heeft Schijf een troef in han-
den waarbij zij niet alleen al jaren voldoen aan 
de nieuwe grenswaarde, maar kunnen zij de 
asbestsaneerder ook garanderen dat zij maxi-
maal beschermd op een veilige manier asbest 
saneren.  Als u Schijf inschakelt om asbest te 
saneren bent ook u klaar voor de toekomst! 

Met ingang van 1 juli 2014 is het arbobesluit al aangepast in verband met de herziening van 
de grenswaarde voor chrysotiel asbest van 10.000 vezels per m3 naar 2.000 v/m3.

Met ingang van 1 januari 2017 wordt de grenswaarde voor asbest amfi bolen ook verlaagd 
van 10.000 v/m3 naar 2.000 v/m3.



Diverse keren is er met alle partners overleg 
geweest om de meest effi  ciënte werkmethode 
en correcte prijsvorming samen te stellen. Dit 
heeft er toe geleid dat hoofdaannemer BIK-
Bouw/SW een puike presentatie kon neerleg-
gen bij MITROS.
Veel aandacht is uitgegaan naar de bewoners 
om beperking van overlast tijdens de werk-
zaamheden te minimaliseren. Door de goed 
doordachte aanpak en het verwerken van het 
‘verlanglijstje’ van Mitros heeft BIKBouw/SW 
met hun bouwpartners waaronder Schijf de 
opdracht verkregen.

Inmiddels is er gestart met de werkzaamheden 
die tot eind 2017 gaan duren. Zoals we Schijf 
op zijn best kennen, nemen zij het sloopwerk 
van badkamers, keukens en toiletten voor 
hun rekening, net als het benodigde boor- 
en freeswerk voor de andere bouwpartners, 
zoals de installateurs.
Een andere specialisatie van Schijf, het veilig 
saneren van asbesttoepassingen zoals een 
keukenzeil, colovinyltegels, kachels enz. wor-
den in hetzelfde tijdsbestek meegenomen.
Kortom weer een prachtige klus waar Schijf 
in optima forma aanwezig is.
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Voor woningbouwvereniging St. Willibrordus heeft Heembouw “de Hof van 
Eden” in Wassenaar verduurzaamd. De schil van deze 89 eengezinswonin-
gen – gebouwd in 1960 – is daarvoor aangepakt. De woningen scoorden  
energielabel E en halen nu minimaal energielabel B. 
Ook in de woningen vonden diverse verbeteringen plaats. De werkzaamheden 
zijn in het derde en vierde kwartaal van 2016, in bewoonde toestand uitgevoerd.
Schijf is als vaste asbestsaneringspartner van Heembouw nauw betrokken 
bij dit project.
Een ontluchtingspijp van asbest boven in een kast, die loopt tussen bad-
kamer en schacht, moest met zo min mogelijk overlast voor de bewoners 
worden verwijderd. Door toepassing van het Schijf Mini Containment is dit 
- waar mogelijk - effi  ciënt en veilig uitgevoerd en hoefden de bewoners geen 
slaapkamers te ontruimen. Iedere dag zijn er 2 woningen gesaneerd door 
dezelfde ploeg asbestsaneerders van Schijf. Vakkundige medewerkers die 
gewend zijn aan uitvoeren van werkzaamheden in bewoonde toestand en 
begrip op kunnen brengen om met bewoners in dit soort situaties om te gaan. 

Schijf Groep gestart met uitvoering renovatieproject 
192 woningen aan het Vechtplantsoen in Utrecht

Begin dit jaar is Schijf door BIKbouw/SW benaderd om deel te nemen in een bouwteam voor de 
sloop en asbestsaneringswerkzaamheden voor een renovatieproject van MITROS.

De School voor Techniek van MBO Amers-
foort heeft op 9 november 2016 de eerste 
diploma’s van de Sloopopleiding uitgereikt. 
Een bijzondere gebeurtenis, want het zijn de 
allereerste diploma’s van de Sloopopleiding 
in heel Nederland. 

Robert Stam van Schijf heeft als één van de 
eersten met goed resultaat de opleiding af-
gerond en mocht zijn diploma dan ook met 
veel trots in ontvangst nemen.
MBO Amersfoort en de vereniging van sloop-
aannemers (VERAS) zijn twee jaar geleden 
gestart met het opzetten van deze Sloopop-
leiding op niveau 2. Vakdocenten Rens Cor-
net en Eric Okhuijsen van MBO Amersfoort 
stelden in samenwerking met de VERAS het 
leermateriaal samen. 
Het succes van de opleiding? Dat zit ’m in de 
betrokkenheid van de branche. Vanaf de start 
van de opleiding is de bedrijfstak betrokken 
bij de inhoud van de lesstof en opdrachten. 

De opleiding sluit nu naadloos aan op de 
branche-eisen. Het succes van deze nieuwe 
vakopleiding van MBO Amersfoort is niet on-
opgemerkt gebleven: volgend schooljaar gaat 
de opleiding op nog 3 plekken (dus 4 in totaal) 
in Nederland aangeboden worden.
Schijf is als erkend leerbedrijf nauw betrokken 
geweest bij de ontwikkeling van deze oplei-
ding. Van harte gefeliciteerd Robert met deze 
geweldige prestatie!

Schijf Groep Erkend Leerbedrijf introduceert MBO opleiding sloper

Ketenpartnerproject Heembouw
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Specialistisch hijswerk van Schijf

Project:  Strukton Bijlmerplein Amsterdam
In augustus 2016 is Schijf in opdracht van 
Strukton Worksphere gestart met het strippen 
van de voormalige Hema aan het Bijlmerplein 
in Amsterdam.
Op zich niets nieuws voor de vakkundige mede-
werkers van Schijf; kundig en veilig slopen in 

winkelgebied, echter gaat Strukton Worksphere
gelijktijdig de droogloop voor de gevel vol 
bouwen waarbij prefab vloeren aangevoerd 
en gelegd dienden te worden.
Ook daar wisten zij één van de vele specialitei-
ten van Schijf te vinden, de prefab betonvloe-

ren werden bij Schijf in Uithoorn opgesla-
gen, en op afroep aangevoerd en ingehesen.
Met het goed uitgeruste Schijfmaterieel en de 
bijbehorende kennis is dit samen met Struk-
ton Worksphere veilig en conform planning 
uitgevoerd.

Nadat Schijf al vanaf 2009 betrokken was bij 
de planvorming van een nieuw BMX circuit in 
Hengelo, ging begin dit jaar de kogel door de 
kerk. De locatie waar het oude circuit gesitu-
eerd was, zou worden bebouwd met woningen, 
waardoor de vereniging moest gaan verhuizen.
Van de Gemeente Hengelo kreeg de Schijf 
groep de opdracht om de planvorming om te 
zetten naar een defi nitief ontwerp, waarbij de 
complete engineering door Schijf moest wor-
den verzorgd. In nauwe samenwerking met 
de opdrachtgever en in samenspraak met de 
BMX vereniging  Het Twentse Ros werden de 
plannen defi nitief gemaakt, waarna er na de 
zomervakantie een start is gemaakt met de 
bouw van de nieuwe accommodatie.
De startheuvel is gebouwd met een staalcon-
structie voorzien van een betondek, waardoor 
onderhoud van de startheuvel niet meer nood-
zakelijk is. Daarnaast zijn er in de startheuvel 
betonboxen geplaatst, die worden ingericht 
voor de techniek en opslag. Zeer effi  ciënt en 
met het oog op het verlagen van onderhouds-
kosten; een uitgekiend concept.
Inmiddels is het circuit gereed en is het door de 
vereniging al in gebruikgenomen. Gelijktijdig 
wordt er rondom het circuit nog gewerkt aan 
clubhuis, bestrating en overig randgebeuren, 
waarna het geheel begin 2017 zal worden op-
geleverd.

BMX circuit Hengelo

3



Schijf Groep:  Schijf Houthandel en Sloopwerken bv, Schijf Transport bv, Schijf Restoric bv, Schijf Dienstverlening bv. 

 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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  Sponsoring

Het is al weer drie maanden terug dat Elis Ligtlee op feno-
menale wijze goud veroverde op het onderdeel Keirin tijdens 
de Olympische spelen in Rio de Janeiro.
Vrijwel direct na haar stunt in Rio werd ze groots gehuldigd 
in Eerbeek, toen geridderd in de Ridderzaal, vervolgens 
kreeg ze haar eigen plein in Eerbeek, het Elis Ligtlee Plein 
en zo volgden nog vele andere activiteiten waar ‘gouden 
Elis Ligtlee” enorm van heeft genoten.
Elis is ongelofelijk trots op haar gouden medaille, hij is 
zo mooi zei ze vol ongeloof toen hij om haar nek werd 
gehangen. Hier droomde ze als kind al van en nu was het 
dan eindelijk zo ver.
Na een korte periode van rust en een blessure is ze nu 
weer keihard aan het trainen. In April 2017 begint het 
WK en daar moet ze weer vol aan de bak.
Wij zijn trots op Elis en wensen haar succes op weg naar 
een volgende topprestatie

Jetze Plat, wereldkampioen triathlon, World 
cup winnaar handbiken en triathlon, Europees 
kampioen triathlon, Nederlands kampioen (tijd-
rit en wegwedstrijd) en als absolute klapper 
paralympisch kampioen tijdens de Olympische 
spelen in Rio de Janeiro!

Mede dankzij de investeringen van een nieuwe 
handbike, het gebruik van een hoogtetent en 
nog specifi ekere trainingen heeft Jetze onna-
volgbare prestaties neergezet.
De tijd na Rio was enorm hectisch voor Jetze, 
veel huldigingen, geridderd in de orde van oran-
je Nassau en nog veel meer. Jetze: Super mooi 
om te zien hoeveel het leefde in Nederland. 

Momenteel staan de trainingen van Jetze nog op een laag pitje maar dit zal snel veranderen. 
Zijn hoofddoel voor volgend jaar is namelijk de hele triathlon van Hawaï. 
Wij zijn er trots op dat we Jetze hebben kunnen ondersteunen en wensen hem succes in Hawaï. 
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Geboren:
•  Nick op 10-10-2016

zoon van Michaël en Tatiana Jacobs

Personalia  van juli 2016 tot december 2016

• Takeuchi TB280FR (9 tons)

•  HIGHTEC SLUIS 75x75x190 cm; hoekopstelling - 
fl exdeurpaneel

• HIGHTEC SLUIS 75x75x190 cm; rechte opstelling

Investeringen  

   


