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De laatste maanden hebben we op sportief gebied
in Nederland het één en
ander meegemaakt. De voetballers ontbreken
op het EK, Max pakt de eerste formule 1 overwinning door een Nederlander ooit en rijdt de
wedstrijd erna zijn auto aan puin. Kiki Bertens
was op weg naar een toernooi zege, echter
gooit een blessure roet in het eten en is ze
even uitgeschakeld. Ook bij Steven Kruijswijk
zat het de laatste dagen in de Giro niet mee.

Met de olympische spelen voor de deur, waar
de door Schijf ondersteunde deelnemers Elis
en Jeffrey op de baan gaan sprinten voor
diverse titels en Jetze op de handbike zijn
krachten gaat meten met de rest van de wereld, kijken we uit naar sportieve prestaties.
Topsport, waarbij deelnemers een doelstelling neerzetten en dan ‘vol gas’ er tegen aan
gaan om de doelstelling te bereiken. Dat het
niet vanzelf gaat en winnen en verliezen dicht
bij elkaar ligt, kun je hierboven wel zien.
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Wat een overeenkomsten dan met het bedrijfsleven. Je koers bepalen, af en toe even
sparren om de meningen van een ander er in
mee te wegen en dan op naar dat punt wat je
hebt uitgezet. Zorg voor de juiste mensen om
je heen en dan gaan met die banaan.
Op je tenen lopen hoort er bij, maar als je
de doelstelling weet te benaderen, geeft dat
altijd weer een tevreden gevoel.
Fijne en sportieve vakantie allemaal.
Teun Stam

Sterk in innovatie; Schijf Mini Containment®
Sinds maart van dit jaar is Schijf licentiehouder van Mini Containment® Nederland BV, dé innovatie
op asbestgebied in 2016. Saneren kan veel veiliger en sneller met minimale overlast voor bewoners en gebruikers van woningen of gebouwen waar asbesthoudende materialen zijn toegepast.
Het principe is dat er een mini containment om
de te saneren bron wordt geplaatst waarbij de
doucheprocedures komen te vervallen en de
saneerders vanaf de buitenkant in het MiniContainment® het asbesthoudende materiaal
veilig kunnen verwijderen.
De saneerders hoeven geen gebruik te maken
van overalls en ademlucht waarbij dus ook
shifttijden komen te vervallen en betere dagproducties gemaakt kunnen worden. Op en in
het MiniContainment® zijn alle voorzieningen
aanwezig die bij een traditioneel containment
ook van toepassing zijn, behalve de decontaminatieprocedure voor personen.

Zo kan na de eindschoonmaak het vrijgavelaboratorium een visuele controle en luchtmeting
vanaf de buitenzijde van het MiniContainment®
uitvoeren en de situatie volgens de wet- en regelgeving vrijgeven. Het ingepakte afval kan bij
vrijgave in het MiniContainment® achterblijven.
Er is ook de mogelijkheid een afvalsluis aan het
MiniContainment® te bevestigen om op deze
manier het afval veilig naar buiten te krijgen. Het
grote voordeel bij het toepassen van het MiniContainment® ten opzichte van het traditionele
containment is de beperking van overlast.
Saneren in een woning bijvoorbeeld gebeurt
plaatselijk en volledig beschermd, het asbest

Enkele voorbeelden van te saneren asbesthoudende bronnen met MiniContainment®: Vensterbanken, besmettingen,
doorvoeren, kanalen, pakkingen, leidingen, standleidingen voor iedere kleinschalige sanering is in de meeste
gevallen een passende oplossing met MiniContainment® mogelijk.

wordt direct gescheiden en afgevoerd, zodoende kunnen bewoners in hun woning blijven.
Vluchtwegen moeten altijd vrij blijven op last
van de brandweer, bij gebruik van MiniContainment® is dit vrijwel altijd mogelijk. Met name in
de industrie of maritieme sector is tijdwinst te
behalen omdat processen niet stilgelegd hoeven te worden.
Schijf MiniContainment® demodag
Na de introductie op de Asbestos 2016 in Ahoy
heeft Schijf op 21 april jl. een MiniContainment®
demodag georganiseerd. Opdrachtgevers van
woningcorporaties, industriële bedrijven, adviesbureaus en directievoerders konden zelf
kennis maken met de mogelijkheden van MiniContainment®. Met name de geringe mate van
overlast bij het saneren van de diverse toepassingen maakte een positieve indruk. Schijf
MiniContainment® maakt het waar!
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Inventief
op grote hoogte

Ongestoord
winkelen bij C&A

Degelijk fundament
voor onbezorgd
terrasplezier op
de Prinsengracht

Asbest, (leeg)sloop en
kelderbouw Parnassustoren Amsterdam
Maart jl. is Schijf gestart met de asbestsanering en de sloop/demontagewerkzaamheden van
de Parnassustoren in Amsterdam. De opdracht was het asbestvrij maken van het gehele pand,
totale leegsloop en demontage van glas -en betonpuien.
Voor het vervolg van de totale transformatie staan
ondermeer werkzaamheden beneden het maaiveld gepland, zoals uitbreiding van de kelder.
Precies waar de kracht van Schijf ligt, de werkzaamheden innovatief en volgens planning aanpakken. Voor de demontage van de geveldelen
van binnenuit zijn in eigen huis zelfs speciale
hulpstukken bedacht en vervaardigd om een
veilige uitvoering te waarborgen.

Borgvast uit Veenendaal, is de ontwikkelaar
en directievoerder voor de werkzaamheden
op project Parnassustoren te Amsterdam. Zij
staan voor betrokken, initiatiefrijk, enthousiast en vooral no nonsens op gebied van ontwikkeling, projectmanagement en consultancy
voor lokale overheden en bedrijven.
Borgvast werkt samen met partijen die hetzelfde hoge niveau van betrouwbaarheid,
openheid en integriteit nastreven.
Rob Vogelzang houdt zich op het project Parnassustoren bezig met toezicht, directievoering en aanspreekpunt voor de opdrachtgever.
Op het project heeft hij bijna dagelijks contact
met projectleider Nico Stam.
De keuze voor Schijf werd bevestigd door de
positieve geluiden uit de (woon)omgeving,
welke grotendeels bepalend waren voor de
kwaliteit die geleverd is, aldus Rob.

Onlangs heeft Ad van der Plas, commercieel directeur
bij Schijf, met Rob Vogelzang van Borgvast, ter plaatse
het project nog eens geëvalueerd.

C&A Almere
Realiseren van een nieuwe verkoopvloer/dakopbouw op een bestaand pand
Voor onze opdrachtgever – de Barten Groep uit Driebergen – mocht de Schijf Groep een heel
bijzonder project uitvoeren.
De C&A vestiging ligt midden in een winkelcentrum. Tijdens de werkzaamheden draaide de winkel
in de onderliggende bouwlagen gewoon door, in logistiek opzicht een zeer uitdagende klus.
“Geknipt” voor Schijf, specialistisch sloopwerk met vooral boor- en zaagwerk van hoog niveau.

Sparingen in betonvloeren van 35 cm dik t.b.v.
nieuwe roltrappen, vides en trappenhuizen.
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Asbest saneren in de industrie

Schijf voorkomt stilleggen productie
In het voorjaar van 2015 is Schijf met spoed
gevraagd een oplossing te bedenken en uit
te voeren voor het volgende vraagstuk; Bij het
vervangen van lekke glaspanelen in daken
boven een productiehal van metaalproducten
zijn er stukjes asbestpapier in de productiehal
terecht gekomen. De productie is onmiddellijk stilgelegd, een dagelijks grote kostenpost
waar snel een oplossing voor bedacht moest
worden.
De gedachte was om met steigermateriaal en
krimpfolie een enorm groot containment op te
bouwen en de locatie grondig te reinigen. Tevens werd de luchtkwaliteit gemeten, wat nog
wel eens van pas kon komen in de toekomst.
Binnen enkele dagen was de klus geklaard en
de overlast tot een minimum beperkt.
In augustus 2015 werd Schijf weer benaderd om
een offerte te maken voor het reinigen van ca
3000 m2 opslag hal. Deze ruimte stond vol met
onderdelen van een complete gebruikte productiestraat, waar dezelfde stukjes asbest gevonden
waren. Het inventarisatierapport was duidelijk,

het hele gebied reinigen onder risicoklasse 2 in
containment. Echter een containment bouwen
wat voldoet aan de eisen is mede om arbotechnische redenen onverantwoord en qua kosten
en onnodig veel ‘pak-uren’ een ﬂinke opgaaf.
Met de achtergrondmeting van de eerder uitgevoerde spoedklus in gedachten heeft Schijf
samen met het laboratorium en een hoger
veiligheidskundige het plan opgeworpen
om veiliger aan het werk te gaan en het uit te
voeren als een risicoklasse 2 buitensanering.
Hiervan is van te voren bevoegd gezag in kennis gesteld en tijdens de werkzaamheden is de
certiﬁcerende instelling regelmatig op bezoek
geweest. Zij constateerden dat deze speciale
aanpak goed onder controle was, mede door
het regelmatig inzetten van achtergrondmetingen tijdens de werkzaamheden.
Zwaar en licht equipement werd gereinigd,
naar een bufferzone gebracht en ter controle
aan het lab overgedragen. Daarna werd het
schoon via de bufferzone overgeplaatst naar
een schone hal.

Het reinigen bleek soms een uitdaging gezien het feit dat er onderdelen bij waren die
dik in het vet stonden en waarbij zeker niet
alle vet verwijderd mocht worden met kans
op beschadiging. Alleen continu overleg tussen opdrachtgever, het laboratorium en de
mensen van Schijf kon dit werkbaar maken.
Na een schoonmaak en vrijgave van de hal zelf
kan men eindelijk starten met het opbouwen
van de zo gewenste productiestraat.
Schijf heeft wederom bewezen dat innovatief
denken in de industriële sector lonend kan zijn!

Funderingsherstel Prinsengracht Amsterdam
In opdracht van Bouw- en Aannemingsbedrijf Krot-Boers B.V. is Schijf weer met een mooi project
bezig. Het betreft het funderingsherstel van het pand op de Prinsengracht 296 te Amsterdam.
Een uitdagende en uitzonderlijke klus.
In het pand is op de begane grond het café
Onze opdracht bestaat uit het sloopwerk in en
“De Eland” gevestigd. Voor dit project is een
van het bestaande souterrain, het leveren en
uitvoeringsplan bedacht om de werkzaamheaanbrengen van de stalen stempelconstructie,
den onder het pand uit te voeren, terwijl het
het saneren van de (verontreinigde) grond, het
café en een gedeelte van het bijbehorende
aanbrengen van een waterscherm (damwanterras gewoon open kan blijven. Best wel een
den) en het aanbrengen en later verwijderen
uitzonderlijke situatie.
van de stalen tafelconstructie. WerkzaamOm de overlast voor het café en de omgeving
heden die ons op het lijf geschreven zijn en
tijdens de werkzaamheden tot een minimum te
inmiddels een vast onderdeel van de dagebeperken, nemen wij ook zoveel mogelijk maatlijkse werkzaamheden. Aansluitend op onze
regelen om stof- en geluidshinder te beperken.
werkzaamheden wordt door derden onder het
Omdat het café in bedrijf blijft en de begane
grondvloer dus intact blijft is de werkhoogte
gehele pand een betonnen kelder gemaakt.
onder het pand zeer beperkt. De uitdaging bij
dit project is de beperkte werk- en toegangsruimte, de werkvolgorde en het feit dat we nooit
precies weten wat we tegenkomen.
In elke fase van het werk moet er goed ingespeeld worden op hetgeen we tegenkomen en/
of de van te voren bepaalde uitgangspunten
nog kloppen. Waar nodig moet dan het uitvoeringsplan gewijzigd worden. Theorie is immers
vaak anders dan de praktijk. Zo was de beschikbare werkhoogte te laag voor de heistelling
waardoor we een deel van de (verontreinigde)
grond moesten ontgraven en afvoeren.
Volgens de gegevens van de gemeente is het
mogelijk dat onder het pand bewoningsresten

daterend vanaf de 16e eeuw aanwezig zijn. Om
deze reden wordt de grondsanering uitgevoerd
onder begeleiding van een archeoloog. Er zijn
zover bekend tot op heden nog geen oude
bewoningsresten gevonden.
Inmiddels zijn de werkzaamheden tot en met
het (inpandige) heiwerk gereed en zijn de stalen buispalen afgestort met beton. Wij zijn
momenteel bezig met het aanbrengen van de
stalen tafelconstructie (zie foto). Deze tafelconstructie wordt met stalen kolommen vanuit
de nieuwe stalen buispalen opgebouwd. Over
deze stalen kolommen komen 2 lagen stalen
liggers haaks over elkaar, waarvan de bovenste liggers in de bouwmuren ingekast worden.
Hierdoor komt het pand op de nieuwe paalfundering te rusten totdat de constructieve
betonvloer en de constructieve betonplint
gereed zijn. Zodra de tafelconstructie gereed
is zullen wij het waterscherm (damwanden)
aanbrengen en de resterende (verontreinigde)
grond ontgraven en afvoeren.
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Investeringen

Sponsoring

Elis Ligtlee en Jeffrey Hoogland van BMX
naar baanwielrennen
Elis (foto onder), zilver op het WK en tweemaal
goud, één keer zilver en één keer brons op het
EK 2015 en Jeffrey 3 maal goud op het EK van
2015. Hun held?: Theo Bos. Hun doel?: Goud
op de Olympische spelen!
Elis gaat voor de teamsprint en Jeffrey moet
het hebben van zijn explosiviteit en kracht.
De Schijf Groep mag deze jonge talenten als
sponsor ondersteunen op hun weg naar ongekende prestaties!

Unieke wereldprimeur:
Schijf investeert in elektrisch aangedreven minikraan

Takeuchi TB210R, Takeuchi TB210R-E, Takeuchi TB108

2x Renault Master
Sorteerknijper

Jetze Plat, handbiker on the road to Rio
Jetze behoort al ruim 10 jaar tot de absolute wereldtop. Met een lange waslijst van gouden,
zilveren en bronzen trofeeën geniet hij echt van zijn Road to Rio.
“Alles doen voor mijn ultieme doel. Zo maak ik in aanloop naar Rio gebruik van een hoogtetent,
hier lig ik 12 uur per dag in. Ook heb ik met hulp van bedrijven een volledig custom made carbon
handbike laten bouwen en moet alles wijken wat mij niet helpt beter te worden. Uiteraard hoop
ik dat dit GOUD op gaat leveren in Rio, het racet in elk geval goed om te weten dat je maximaal
voorbereid bent.” De Schijf Groep wenst Jetze veel succes toe!

Schijf Groep
C.T. Storkweg 21

Personalia

1422 WB Uithoorn

van december 2015 tot juli 2016

Telefoon 0297-522144

Jubilea:

www.schijf.nl

• Ruud Keijzer 25-02-2016 12,5 jaar in dienst
• John Horeman 03-05-2016 12,5 jaar in dienst
• Hans Westerbeek 01-07-2016 12,5 jaar in dienst

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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