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In de bouwsector zijn de afgelopen jaren
85.000 banen verdwenen. Aan die daling
is nu een einde gekomen.
Na zes jaren onafgebroken krimp zal de
werkgelegenheid in 2015 met 5.000 voltijdse banen toenemen*. Ook de komende
jaren voorspelt het EIB een toename van de
werkgelegenheid in de bouw.
De bouwproductie zal de komende jaren
gaan groeien. Ook in de rapportage van het
EIB over de toekomstperspectieven in de
sloopsector kun je zien dat de verwachting
is dat er 10.000 banen bijkomen tot en met
2019. Kunnen de aannemers voldoen aan
deze vraag?
Gedurende de laatste jaren zijn we in de
Schijf Groep blijven investeren in kennis
en innovatie. Een paar voorbeelden zijn het
introduceren van de Schijf mini BMX Track
en onze bijdrage aan de ontwikkeling van
FACTOR85, waarbij niet hechtgebonden
asbesttoepassingen op een veilige wijze
kunnen worden verwijderd. Daarnaast is
duurzaam hergebruik nog nooit zo hot
geweest en daar is Schijf al vanaf de jaren
zeventig (!) actief mee bezig.
Naast het ontwikkelen van producten is het
multifunctioneel opleiden een speerpunt geweest binnen de onderneming. Medewerkers van Schijf zijn gewend aan scholing en
opleiding en handelen daar ook naar.
Dat we mede hierdoor een voorsprong hebben op onze concurrentie mag duidelijk zijn.
Onze medewerkers zijn er klaar voor om op
vakkundige wijze opdrachten uit te voeren.

Prettige vakantie!
Teun Stam

* bron: EIB
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Schijf Afhijsbak – helemaal van deze tijd

De Schijf Afhijsbak, een uniek en tijdbesparend concept. Reeds geïntroduceerd in 1991 en
in de loop van de jaren verbeterd tot de meest innovatieve methodiek om sloopafval af te
voeren! Wij noemen dit het gemak van de afhijsbak.
Iedereen krijgt wel eens te maken met slopen
op hoogte, samen met het bijkomende probleem: het afvoeren van het bouw- en sloopafval of puin. Oudere gebouwen zonder lift, het
eindeloze gesjouw op trappen of het uren in
de weer zijn met een hijsblok of eventueel een
bouwlift, wie kent deze frustratie niet?
Veel kostbare tijd gaat hierbij verloren, en uw
personeel is vaak ook niet gemotiveerd om dit
zware werk uit te voeren. UIteraard kunnen wij
ook de aanvoer van materiaal/materieel en

zelfs uw nieuwe dakkapel verzorgen.
Schijf Transport heeft hiervoor de tijd, geld
en rug besparende methode; genaamd de
Afhijsbak! Wij komen met onze vrachtwagen,
kraan en afhijsbak uw bouw- en sloopafval en
of puin afhijsen van hoogte. Op deze manier
kunt u op een snelle manier van uw ergernissen af zijn, geen precariokosten, geen vergunningsaanvragen en geen problemen met het
plaatsen van een container zo dicht mogelijk
bij uw werkplek.
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Schijf laat zich van
beste kant zien op
Asbestos beurs in Ahoy

Restoric®:
al sinds jaar en dag
duurzaam hergebruik

Diepte investering:
funderingsherstel en
onderkeldering

•	Leidingisolatie:
	het behandelen met FACTOR85, het ontmantelen en verwijderen van leidingisolatie
met behulp van een speciaal geconstrueerde opvangbak voorzien van afzuigsysteem.

Schijf Groep
sterk vertegenwoordigd
op de Asbestos 2015
Met als thema ‘Schijf de innovatieve saneerder’
was de Schijf Groep met een wel heel bijzondere stand vertegenwoordigd op de Europese
vakbeurs Asbestos 2015.
De Asbestos, een asbest gerelateerde beurs
voor opdrachtgevers, leveranciers, saneerders
en inventarisatiebureaus. Op de beursvloer die
bijna 6.000 m2 was, waren circa 75 bedrijven
aanwezig met hun stands. Tijdens de beurs
werden op het discussieplein o.a. lezingen,
workshops en presentaties gegeven over de
ontwikkelingen in asbestland.
Onze commercieel directeur Ad van der Plas,
actief in het comité van aanbeveling was ook
betrokken bij de lezingen, workshops en presentaties.
De stand van de Schijf Groep stond tegenover
het discussieplein. Ieder uur werden er in een
levensgroot containment demonstraties asbest
saneren gegeven. De demonstraties bestonden
uit 3 verschillende technieken om op een innovatieve wijze asbest te saneren:
Leidingisolatie | Stortstroken | Plafondplaten

•	Stortstroken:
	het behandelen met FACTOR85, het verwijderen van de stortstroken met behulp
van een couveuzebak met afzuiging.
•	Plafondplaten:
	het behandelen met FACTOR85, het verwijderen van de plafondplaten en direct
insealen en afvoeren.

Deze, en meer innovatieve toepassingen zijn
voor de Schijf Groep dagelijkse kost. Uit de
belangstelling tijdens de demo’s, en de gesprekken die tijdens de beurs zijn gevoerd is
wel gebleken dat asbest in al zijn verschillende
hoedanigheden binnen de gestelde normen
ook daadwerkelijk veilig en verantwoord verwijderd kan worden.
’s Morgens voorafgaand aan de beurs kwamen
de testresultaten binnen van een bijzonder project (zie verderop in deze Schijfwijze) waarbij
het saneren van spuitasbest in een plezierjacht ruim onder de vooraf opgestelde norm
(<2.000v/m3) is verwijderd door toepassing
van de nieuwste bronmaatregelen!
De Schijf Groep loopt altijd voorop met innovatieve methodieken. Schijf hanteert een standaard
werkmethodiek/protocol waarbij wij voldoen
aan de nieuwe grenswaarde. Deze investering
biedt de opdrachtgever een hogere kwaliteit en
zekerheid. Onze opdrachtgevers en saneerders
profiteren mee van onze innovatiedrang, hierdoor
gaat de kwaliteit omhoog en de kosten omlaag.

Schijf Groep - leermeester voor veel disciplines
Sinds jaar en dag is de Schijf Groep actief als
leermeester op meerdere fronten. Stagiaires
van mbo en hbo tot jonge mensen die via
een werkvoorziening een leuke en leerzame
tijd doorbrengen in diverse ondersteunende
functies.
De Schijf Groep is al sinds de jaren ’80 actief
in het opzetten van verschillende opleidingen
en werkt heden ten dage dan ook nog steeds
mee aan het ontwikkelen van cursussen en
opleidingen. In eigen huis of in samenwerking met opleidingsinstituten.
Bij de Schijf Groep is veel te doen – en veel te
leren. Hieronder een beknopt overzicht van
onze Fundeon en Kenteq certificaten.
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Fundeon certificaat 4 Augustus 2014:
Gecertificeerd en erkend als leerbedrijf voor de opleidingen:
90440 Arbeidsmarkt gekwalificeerd assistent
95771 Assistent bouwen, wonen en onderhoud
93183 Machinist grondverzet
93185 Machinist sloopwerk
95682 Sloper
95681 Allround sloper
Kenteq certificaat (geldig tot 15-01-2019)
Erkend als leerbedrijf voor de volgende kwalificaties:
90440	Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent uitstroom
techniek
Momenteel is de Schijf Groep als een van de eersten een
eigen medewerker aan het opleiden als mentor voor nieuwe
asbestsaneerders.

Duurzaam slopen
= deskundige demontage = direct hergebruik =
Duurzaam inkopen betekent dat een organisatie bij haar inkoopbeslissingen, naast prijs en kwaliteit
ook rekening houdt met de milieu- en sociale aspecten van de aan te schaffen producten en diensten.
Doel van duurzaam inkopen is het bevorderen van de levering van duurzame producten en diensten.
Bovenstaand een citaat wat de overheid verstaat onder ‘duurzaam inkopen’ een ‘hot item’
in de media. Schijf heeft echter altijd aandacht
besteed aan handel in vrijgekomen materialen.
Direct hergebruiken van goederen is de voornaamste doelstelling waarmee Schijf, onder
de handelsnaam RESTORIC®, al meer dan 35
jaar actief is. Een groot deel van de goederen
kan volgens het ‘Cradle-2-Cradle’ principe direct worden hergebruikt: deuren, puien, vloeren, trappen, sanitair, isolatie, etc. Wij geven
het direct een tweede leven!
Authentiek vintage
Wij maken van ogenschijnlijk afgeschreven
goederen zoals de foto’s hieronder illustreren, de mooiste authentieke meubelen en

interieur. Wat te denken van een set 30-er
jaren deuren die verwerkt wordt in een sloophouten buffetkast, of een complete binnenof buitenkeuken van gerecycled materiaal?
In onze winkel van ca. 3000 m2 kunt u terecht voor oude vloeren, nieuwe vloeren,
steigerhout, sloophouten meubels op maat,
gebruikte meubels, vintage meubels en items,
sanitair, elektra, deuren (altijd 6.500 op voorraad), ramen noem het maar op!
Duurzaam op maat
RESTORIC® beschikt over een eigen machinale
werkplaats. Volledig naar uw wens maken wij

een uniek meubel van sloophout, of – helemaal
volgens de laatste trend – met gebruik van vintage producten. Onze meester timmerman zet
uw ideeën in een handomdraai om in een schets
en werkplan. Zelfs een hele keuken of vintage
interieur kan worden gerealiseerd.
Winkel van sinkel
De showroom van ruim 1.500 m2 is een plek waar
u inspiratie op kunt doen voor uw eigen unieke
meubelstuk. Er is altijd een uitgebreide collectie
aan gebruikt steiger-/sloophouten meubels, kasten, banken, tafels e.d. op voorraad. Kom ook eens
kijken op onze nieuwste afdeling met real vintage kasten, tafels, en specials items – onze vaste
klanten noemen het ‘struinen naar een pareltje’.
Maar ook voor losse steigerhouten planken (in
alle denkbare kleuren) om zelf iets te bouwen
kunt u bij RESTORIC® terecht. Zowel oud als
nieuw steigerhout. Steigerhout kopen doet u
dus bij RESTORIC®.
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Stationaire meting

in containment zonder actie
in containment tijdens aanbrengen F85
in containment tijdens saneren

Pomp 1

2391 v/m3

Pomp 2

598 v/m3

Pomp 1

796626 v/m3

Pomp 2

501638 v/m3

Pomp 1

33370 v/m3

Pomp 2

111840 v/m3

in containment tijdens aanbrengen F85

Pomp 1

879393 v/m3

in containment tijdens saneren

Pomp 1

314105 v/m3

Pomp 2

433679 v/m3

PAS meting

Innovatieve
asbestsanering
zeewaardig plezierjacht
Als innovatieve saneerder heeft Schijf de opdracht gekregen om
binnen de toekomstige lagere grenswaarden spuitasbest te saneren
in een luxe plezierjacht.
Na grondige inventarisatie om het spuitasbest te verwijderen is
een specialistisch plan van aanpak en werkplan geschreven. Niet
alleen de romp van het jacht bleek met spuitasbest te zijn behandeld, onder meerdere menielagen werd ook asbest aangetroffen.
Omdat de vlokkenspuit asbest op bijna onbereikbare plaatsen was aangebracht bleek de
behandeling met FACTOR85 een uitkomst.
Zelfs de meeste lastige locaties konden goed
worden behandeld.
Samen met de opdrachtgever is een reinigingsmethode ontwikkeld om de menielagen incl.

het spuitasbest grondig te verwijderen. Hierbij
ontstonden geen beschadigingen aan de gereinigde oppervlakken.
De meetresultaten zijn hiernaast weergegeven
en tonen aan dat FACTOR85 de asbestvezels
ook uitstekend impregneert en bindt op spuitasbest. Het verschil als er zonder een extra

bronmaatregel wordt gesaneerd is ook hier
weer significant te noemen.
Al met al was deze klus weer een flinke uitdaging maar heeft de Schijf Groep als innovatieve
saneerder deze specialistische opdracht met
zijn ervaren werknemers weer tot een goed
einde weten te brengen!

Asbest in de (zware) industrie

Schijf helpt stilstaande productie weer op gang
Afgelopen maand heeft Schijf met spoed een
asbestschoonmaak uitgevoerd bij een bedrijf
in Brabant dat gespecialiseerd is in het produceren van hoogwaardige metaaltoepassingen.
Doordat er tijdens het vervangen van glaspanelen in het dak stukjes asbest en stof in het
productieproces terecht waren gekomen lag
de productie al enkele weken stil.
De opdrachtgever heeft direct gehandeld en
een uitgebreid onderzoek laten uitvoeren. De
te reinigen gebieden zijn vervolgens exact ingekaderd. In de betreffende productiehal moest er
op twee locaties een containment gebouwd worden om de losse asbeststukjes en stofdeeltjes
op te ruimen. Binnen 48 uur na opdracht heeft
Schijf een containment gebouwd over de hele
productielijn met een afmeting van maar liefst
10 bij 11 meter en tot een hoogte van 8 meter!!

De opruimwerkzaamheden zijn uitgevoerd in
een risicovolle omgeving, hitte (vanwege de
aanwezige gieterij), en scherpe en zware delen waren overal aanwezig in het werkgebied.
Daarbij dienden niet alleen de asbestregels
maar ook de huisregels van de producent in
acht te worden genomen. Echter de jongens
van de Schijf Groep zijn gewend om in hoogrisicogebieden te werken ook al staat er “druk”
op de ketel.
De te reinigen onderdelen waren op hoogte
(de loopbaan van de bovenloopkraan) en de
productielijn bestond uit meerdere vette onderdelen welke moeilijk of lastig te reinigen waren.
Vooraf overleg met het vrijgavelaboratorium en
het goed in kaart brengen van de situaties en
risico’s heeft geleid tot een gedegen vrijgave
van het gebied.

Schijf heeft tijdens de sanering van de mogelijkheid gebruik gemaakt om extra pas- en stationaire luchtmetingen uit te voeren. Uiteindelijk
gaat het er om of je aan kunt tonen dat je de
werkelijke risico’s voor mens en milieu tijdens
de asbest saneringswerkzaamheden beheerst
en onder controle hebt.
Drie etmalen later en een dag eerder dan gepland draaide de productie weer op volle gang
in een schoon gebied. Onder het motto “meten
is weten” is de opdracht bij deze Brabantse
onderneming geslaagd en heeft de Schijf Groep
weer bewezen veilig, snel en innovatief zijn
mannetje te staan in de (zware) industrie!
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Funderingsherstel
en onderkeldering populair
In steden als Amsterdam en Rotterdam zijn funderingen zeer kwetsbaar. Veel opstallen zijn
gebouwd op klei en veen, niet bepaald de meest solide ondergrond. Bovendien zijn veel panden
al behoorlijk op leeftijd en de houten palen, of de fundatie door de tand des tijds aangevreten.
Schijf Groep is uw juiste partner om dit probleem voor eens en voor altijd op te lossen.
Naast het herstellen van funderingen kunnen
wij complete panden gelijktijdig voorzien van
een kelder onder het gehele pand.
Schijf is gespecialiseerd in het uitvoeren van de
werkzaamheden die hierbij komen kijken. De
werkzaamheden worden uitgevoerd door onze
speciaal hiervoor opgeleide medewerkers met
ons eigen equipement. Doordat Schijf al meer
dan 25 jaar ervaring heeft op dit vakgebied
kunnen we gerust stellen dat uw pand bij ons
in goede handen is!

In de eerste helft van dit jaar hebben wij al ruim
20 panden van een nieuwe fundering voorzien
in Amsterdam en Rotterdam. Vaak ook in combinatie met de bouw van een prachtige kelder.
De noodzaak tot funderingsherstel levert in
deze situatie bijkomend voordeel door een significante waardevermeerdering van het pand
en verhoging van het woongenot.
Stuk voor stuk is elke opdracht weer uniek en
een uitdaging voor de Schijf Groep, geen enkele
klus is hetzelfde. Om u een idee te geven, op
de foto’s is onder andere te zien hoe wij tegelijkertijd onder 2 woningen een kelder bouwen.

Onze disciplines bestaan uit:
• Sloopwerkzaamheden
•	Grondwerk, eventueel grond saneringen mocht deze vervuild zijn
•	Het plaatsen van inpandige waterschermen en/of damwanden
•	Het droog houden van de bouwput
•	Aanbrengen van stut- en stempelwerk
en staalconstructies

personalia

van december 2014 tot juli 2015

Jubilea:

• Peter Bluemink
12,5 jarig jubileum op 1 maart jl.
• Willem Kleinveld
25 jarige jubileum op 26 februari jl.

Huwelijk:

• Ewoud Stam en Tessa Stam-Lentink op 20 juni jl.
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Onlangs heeft Schijf BMX tracks een modulaire
mini BMX baan ook wel pumptrack genoemd,
aangelegd in Klazinaveen.
De Schijf Mini BMX Track (SMBT) is een concept
dat geschikt is voor een openbare gelegenheid
waar vooral jonge kinderen de techniek van het
fietscrossen op een veilige manier kunnen ontwikkelen.
De Schijf Mini BMX Track (SMBT) is een vaste
baan die op een relatief klein oppervlak wordt
aangelegd. Een klein deel van een park, een
braakliggend terreintje, als onderdeel van een
speeltuin of zelfs naast de gymzaal waardoor het
een onderdeel wordt van de gymlessen; het is
allemaal mogelijk door het ‘modulaire’ karakter.
De Schijf Mini BMX Track (SMBT) is geschikt voor
een BMX, mountainbike of zelfs een kinderfietsje.
De secties zijn zodanig ontwikkeld dat de snelheid laag blijft en de moeilijkheidsgraad van
de heuvels en bochten beperkt blijft. De baan
is zeer geschikt voor ongeoefende fietsers en
kan hierdoor zonder toezicht worden gebruikt.
Schijf BMX tracks is marktleider en zeer ervaren met fietscross en het aanleggen van diverse
fietscrossbanen in binnen en buitenland. De in
2014 gerealiseerde wereldkampioenschapbaan
UCI BMX in Ahoy is hier het ultieme voorbeeld
van. Gebouwd binnen 4 dagen en geprezen om
snelheid en kwaliteit.

Schijf
Mini BMX Track

Baan groot of klein;
bij Schijf BMX tracks moet u zijn!

Schijf BMX tracks
nationaal marktleider
en internationaal actief!

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
Schijfwijze is een periodieke uitgave
van de Schijf Groep.
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Schijf Groep: Schijf Houthandel en Sloopwerken bv, Schijf Transport bv, Schijf Restoric, Schijf Dienstverlening bv.

Schijf Houthandel en Sloopwerken B.V. is gecertificeerd en
voert de werkzaamheden uit conform kwaliteitseisen:
Veilig en Milieukundig slopen SVMS-007 | Asbestverwijdering SC-530
Veiligheidschecklist VCA** 2008/5.1 | NEN-EN-ISO 9001:2008 | BRL SIKB
7000 protocol 7001 en 7004 certificaat (uitvoeren van bodemsaneringen)
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