
Mini Containment®  
biedt grote voordelen bij saneringen in  
risicoklasse-2A en in de industrie
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Specialistisch slopen  
zonder geluidsoverslast

Al heb ik het idee dat  
we net een nieuwjaar 
zijn begonnen, staat 
toch al weer de zomervakantie voor de deur. 
De tijd vliegt.
Dat zal men ook wel in Den Haag denken, 
want drie maanden na de verkiezingen is er 
na een tweede poging te kennen gegeven 
dat er geen kabinet komt met Groen Links. 
De verschillen waren te groot. Het is toch wel 

triest dat al die geletterde personen er meer 
dan drie maanden voor nodig hebben om tot 
die conclusie te komen. Inmiddels is al een 
derde informateur in de persoon van Gerrit 
Zalm aangesteld om een kabinet te vormen. 
Dat is wellicht de reden dat ik niet voor een 
politieke loopbaan, maar voor het bedrijfs-
leven heb gekozen. Zeker als ondernemer is 
het af en toe zaak om snel te handelen. Ook 
daar worden niet altijd de juiste beslissingen 
genomen, maar als je een verkeerde beslis- 

sing neemt, kan je direct jezelf een verwijt 
maken. Daarnaast heb ik het idee dat men er 
in Den Haag niet van gediend is dat er te snel 
rechtlijnige beslissingen worden genomen.
Of zou het een keuze kunnen zijn om de poli-
tiek voor een jaartje of vier te parkeren en dan 
het land te sturen met ervaren ondernemers, 
die knopen durven te hakken? Toch iets om 
over na te denken de komende weken.
Fijne vakantie allemaal.

Teun Stam

Sinds 1 januari 2017 heeft de wijziging in risico- 
klassen grote gevolgen voor het saneren van 
Amfibool asbest. Met de invoering van een 
strenger meetregime duren 1-daagse klussen 
nu 2 dagen en verviervoudigen de kosten van 
de eindmeting bij een traditionele sanerings-
methode. Echter, wanneer de sanering met 
behulp van Mini Containment® uitgevoerd kan 
worden geldt een uitzondering op de complexe-
re eindmeting en kan er gemeten worden con-
form het klasse-2-regime. Dat wil zeggen geen 
extra tijd en geen extra kosten voor een eind- 
meting.
Schijf is één van de eerste licentiehouders 
van Mini Containment® en heeft inmiddels 

vele klasse-2A-saneringen in bewoonde situ-
atie met succes uitgevoerd. Dit betekent mini-
male overlast en geen mannen met maskers 
en witte pakken. De perfecte sanering in be-
woonde of in gebruikzijnde locaties.
Onlangs is Mini Containment® ook bij een stop 
in de industriële sector toegepast. Diverse 
pakkingen werden verwijderd nabij een ketel-
installatie, omdat er vanwege tijdsdruk in de 
nabijheid van de te saneren pakkingen doorge-
sleuteld moest worden. Hierdoor was een tra-
ditioneel containment absoluut niet wenselijk. 
Mini Containment® bracht de uitkomst, zo werd 
de sanering “klein” gehouden en kon iedereen 
zijn werk blijven doen.



Tientallen op maat gemaakte schuif-
deuren gaan er wekelijks door de 
handen van onze timmerlieden. Met 
als bestemming heel Nederland en 
zelfs onze Zuider,- en Oosterburen 
weten ons inmiddels te vinden!
Met name de combinatie van sloop-
hout uit eigen sloopwerkzaamheden 
en de mogelijkheid om zelf het type 
deur, soort hout en de afmeting te
 

bepalen maken dat we voor iedereen een 
unieke loftdeur op maat kunnen maken. 
Naast het feit dat deze deuren schitterend 
mooi zijn is er nog het praktische voordeel 
van het maximaal benutten van vierkante me-
ters doordat de deur de kamer niet meer in-
draait. Naast de (loft)deuren op maat leveren 
we ook diverse maten en modellen railsyste-
men voor deuren die achter elkaar dienen te 
schuiven, bijvoorbeeld voor een kastenwand.
Wanneer de wand niet draagkrachtig genoeg 
is bestaat er ook de mogelijkheid tot plafond-
montage met een uniek hangsysteem.
Benieuwd wat we dit jaar allemaal nog mogen 
maken? In de tussentijd gaat Restoric vrolijk 
verder met het maken van SCHIJFDEUREN! 
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Wie is Standard Fasel en wat doen zij?
Standard Fasel is dé specialist in ketel- en 
brandertechniek en uw partner voor levering 
en in bedrijfstelling van ketels en branders.
Ze zijn fabrikant van TAS branders. Installatie 
en service voor alle merken en typen bran-
ders. Optimalisering voor kostenbesparing 
en reductie. Tevens verzorgt Standard Fasel 
service en onderhoud aan alle voorkomende 
soorten en merken ketels.
Standard Fasel beschikt over ervaren en ge-
kwalifi ceerde Level 3 inspecteurs voor onaf-
hankelijke conditiebeoordeling, inspecties 
ter voorbereiding van wettelijke keuringen, 
schade-inspecties, inspecties van reparaties 
en inspecties voor de voorspelling van de 
restlevensduur.

Wie is Eyck Willemse?
Eyck is Regional Sales Manager en sinds 
2008 in dienst bij Standard Fasel en houdt 
zich bezig met advies en verkoop van instal-
laties

Waarom adviseert Standard Fasel de fi rma 
Schijf bij haar klanten?
Zij zijn als geen ander bekend met de wet en 
regelgeving omtrent het inventariseren en 
saneren van asbesthoudende toepassingen 
en/of keramische wol in een installatie.
Bij Schijf is men innovatief meedenkend en 
heeft men de kennis die voor een eigenaar 
van een ketelinstallatie noodzakelijk is. Om 
zodoende het traject van demonteren van een 

ketelinstallatie of het verantwoord verwijde-
ren van asbest,- en keramische toepassingen 
in de installatie uit te voeren binnen de ka-
ders van de geldende wet- en regelgeving.
Een klant van Standard Fasel is meestal niet 
bekend met de procedures betreff ende het 
inventariseren en het verwijderen van asbest-
houdende en keramische materialen.
In opdracht van de eigenaar van de installatie 
pakt Schijf het gehele traject op en saneren 
zij uiteindelijk de onderdelen binnen de in-
stallatie op een dusdanige manier dat 
Standard Fasel de nieuwe onderdelen weer 
nauwkeurig in een veilige werkomgeving 
terug kan plaatsen.

Met het deskundige personeel van Schijf kun 
je goede afspraken maken qua planning en zij 
“slopen” niet maar demonteren zodat er geen 
onnodige schade aan de installaties ontstaan. 
Dit is vooral van belang als Standard Fasel 
weer terugkomt om de nieuwe onderdelen 
te monteren.

De Schuifdeur of de  deur???
Al sinds de opkomst van de loftdeur als trend halverwege 2016 
draait de timmerwerkplaats van Restoric overuren. Sterker nog; 
het lijkt wel een echte deurenfabriek zo nu en dan.

   
Opdrachtgever aan het woord: Standard Fasel, een bijzondere samenwerking met de Schijf Groep



Bijkomende uitdaging was nu dat het rechter kantoorgedeelte imiddels volledig in 
gebruik is door het CWI. De sloopwerkzaamheden – waaronder het diamantzagen 
en boren van nieuwe lift- en trapsparingen – moesten daarom zonder geluids-
overlast uitgevoerd worden.
In nauw overleg met onze opdrachtgever ‘Huib Bakker Bouw’ is gekozen voor de 
werkmethode om alle sparingen in blokken uit te zagen met behulp van diamantza-
gen en -boren, en deze vervolgens uit te hijsen en af te voeren. Voorts zijn in korte 
tijd de sparingen gemaakt zodat de bouw van het hotel kon starten en er binnen 
afzienbare tijd hotelkamers verhuurd kunnen worden.
Al met al weer een succesvol uitgevoerde precisieklus voor de Schijf Groep.

   Refi t kantoor wordt hotel

‘Silent’ slopen
De Schijf Groep heeft reeds eerder – in 2015 – het sloopwerk uitgevoerd 
en asbest verwijderd aan de rechterzijde van het verticaal gedeelde gebouw 
aan de Zijlsingel in Haarlem. Onlangs zijn de werkzaamheden aan de 
linkerzijde afgerond.
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• 2 x Renault Master

• 1 x Bobcat S70

• 1 x Shovel 2,5 ton

•  5 x rolsteiger 
(platformhoogte 6,40 m.)

• 1 x Renault Kangoo 

Investeringen  



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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Duurzaam slopen was dertig jaar geleden bij 
Schijf al de gewoonste zaak van de wereld. 
Handmatig de spijkers verwijderen en dan 
het hout sorteren en klaar maken voor de 
verkoop. Tegenwoordig gaat dit allemaal met 
een sorteergrijper, waarbij het handwerk mi-
nimaal is geworden. Hoe veel personeelsge-
brek zouden we wel niet hebben als we onze 
werkzaamheden nu nog op de ouderwetse 
manier zouden moeten uitvoeren?

Gezien het feit dat eigenaren van in-
stallaties en werkgevers conform 
de Arbo-wet de plic ht hebben een 
veilige werkplek te bieden advi-

seert Schijf hoe 
te handelen bij 
het vermoeden 
van aanwezig-

heid van kerami-
sche vezels en 

het veilig verwijderen hier van.
Inmiddels hebben de experts van 
Schijf ervaring opgedaan met het 
onderzoeken en saneren van de Ke-
ramische vezels. 
De ervaring, die Schijf met het asbest-
saneren in een industriële omgeving 
heeft opgedaan, heeft hier voor een 
belangrijk deel aan bijgedragen.

Keramische vezels, 
hoe ga je er mee om?

stallaties en werkgevers conform 
de Arbo-wet de plic ht hebben een 
veilige werkplek te bieden advi-

seert Schijf hoe 
te handelen bij 

heid van kerami-
sche vezels en 

Keramische vezels zitten voornamelijk in isolatiemateriaal bij installaties waar hoge tempera-
turen ontstaan. Voor het verwijderen van Keramische vezels geldt nog geen wet -en regelgeving 
in Nederland. Wel staat het sinds kort op de lijst van kankerverwekkende stoffen en heeft de 
SER een maximale grenswaarde bepaald.
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Geboren:
•  Milou op 22-02-2017 dochter van Sabrina Stam 

en Rutger van Gerven

Personalia  van december 2016 tot juli 2017


