
Een krap jaar
na het begin
van de bouw
komt het einde
in zicht.
Hopelijk wordt
er met de kerst
verhuisd en is
de overlast op
het terrein gro-
tendeels verle-
den tijd.
Er werd tijdens
de bouw besloten dat het gedeelte boven
het magazijn ook kantoor moest worden.
Hierdoor is er een aanzienlijke kantoorruimte
ontstaan die in de toekomst voldoende capa-
citeit zal bieden. De ingang van het oude kan-
toor is nog bestaand en zal in de nieuwe situ-
atie dienen als entree naar de bedrijfsleiders
en uitvoerders. Hiervoor is een aparte ruimte
gecreëerd zodat er een situatie ontstaat
waarbij men zonder elkaar te hinderen de

betreffende
bedrijfsleider
of uitvoerder
kan benade-
ren. Op de
bovenste ver-
dieping bevin-
den zich de
directie en de
administratie.
Ook de bui-
tenzijde van
het kantoor is

een hele verbetering ten opzichte van de
oude situatie. Naar onze mening is het aan-
zicht van het kantoor en de entree zodanig,
dat zowel de klant als de medewerkers zich
prettig voelen. Tevens is de nieuwe entree
een welkome aanvulling die stellig een grote
bijdrage zal leveren het bedrijf de uitstraling
te geven die past bij de onderneming.
Nieuwsgierig geworden? Kom gerust langs
om een en ander te bekijken.
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Nieuwbouw te Uithoorn
op een oor na gevild

Er ligt niet alleen een
oud jaar achter ons,
maar ook een geheel
nieuw jaar voor ons.
Met voldoening kunnen wij terugzien op het
afgelopen jaar. Voor wat betreft de overname
van een 50%-belang in de Schijf Groep verwij-
zen wij naar het persbericht op deze pagina.
Nog steeds is er sprake van groei. Onze order-
portefeuille was goed gevuld. Wel was er
sprake van een verschuiving van werkelijk
grote opdrachten naar aanmerkelijk meer
kleine orders. Dat neemt niet weg dat wij een

grote opdracht zoals het project Rembrandt-
plein te Amsterdam in de wacht konden sle-
pen. Een en ander dankenwij aan het vertrou-
wen van onze relaties, de grote inzet en
betrokkenheid van onze medewerkers en de
invoering van een efficiëntere organisatie.
Ook investeringen in materieel en gereed-
schappen hebben een bijdrage aan het resul-
taat geleverd. In het afgelopen jaar mochten
wij veel nieuwemedewerkersbegroeten.Door
een consequente toepassing van onze huis-
stijl zijn wij voor de buitenwereld nog beter
herkenbaar geworden. En daar komen nog de
nodige sponsor-activiteiten bij. Zoals bekend
werd in2001AtexteZeist,specialist inborenen
zagen, overgenomen. De synergie tussen Schijf

en Atex werd in het afgelopen jaar volledig
benut. De houthandel en historische materia-
len kregen door een reorganisatie een nieuwe
impuls en vol vertrouwenzienwij de toekomst
van deze activiteiten tegemoet. Thans is de
nieuwbouw van ons bedrijf te Uithoorn nage-
noeg voltooid. Niet alleendeuitstraling,maar
tevens de betere behuizing van onze mede-
werkers en bedrijfsinrichting zullen zeker een
steentje bijdragen aan de groei van onze
onderneming. Het nieuwe jaar treden wij dan
ook hoopvol tegemoet. Wij zijn er klaar voor.
Wij wensen onze medewerkers en relaties
eengoeduiteindeeneengelukkig nieuw jaar.

Teun Stam

Schijf Groep
in één hand
Onlangs heeft T. Stam Holding overeenstem-
ming bereikt met J.H.M. de Wit Holding inzake
de overname van een 50%-belang in de Schijf
Groep te Uithoorn. Hierdoor komt de Schijf
Groep volledig in handen van T. Stam Holding.

De directie van de Schijf Groep zal worden
gevoerd onder de eenhoofdige leiding van de
heer T. Stam. De heer J.H.M. de Wit
blijft als adviseur aan de groep verbonden.

De werkmaatschappijen van de Schijf Groep
zijn gespecialiseerd in onder andere sloop-
werken, asbestverwijdering, boren en zagen
met diamant, verhuur van afvalcontainers,
rioleringen, bestratingen en de handel in hout
en historische bouwmaterialen.

Uithoorn, november 2003

- persbericht -
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“Mijn broerWimwasgespecialiseerd in gereed-
schappen voor boren en zagen. In 1984 richtte
hij Atex Betonboringen op om onder andere
het boren en zagen zelf te gaan uitvoeren. Het
begin was bescheiden. Kantoor aan huis,
vrouw aan de telefoon en later een opslag-
plaats in Odijk. Maar de groei zat er al gauw
in. Zo kwam ik in 1987 in het bedrijf, als admi-
nistrateur, voor de verkoop en al snel was ik
zelf aan het boren en zagen. De papierwinkel
verzorgde ik in de avonduren. In 1992 werd
het huidige pand in Zeist gehuurd waar alle
activieiten zijn geconcentreerd. In 1997 werd
ik bedrijfsleider.

Door de groei moest er meer structuur komen
in de werkzaamheden. In 2001 besloot mijn
broer om het gezonde bedrijf te gaan ver-
kopen. Die koper werd Schijf”, vertelt Hans
van Dijk.

Hij vervolgt: “Het klikte met Teun Stam en
voor Schijf waren wij een goede aanvulling,
maar omgekeerd is dat ook het geval.
Natuurlijk is er een goede werkverdeling.
Zelfstandig en onder de paraplu van Schijf
verzorgen wij alle boor- en zaagwerkzaam-
heden voor nieuwbouw, renovatie en sloop.
Dat doen wij met acht à negenman. In de loop
der jaren haddenwij een relatienetwerk opge-
bouwd en alhoewel wij overal kwamen lag het
zwaartepunt toch in de provincie Utrecht.
Door onze nauwe contacten met Schijf is ons
werkgebied aanzienlijk uitgebreid.”

“Na de overnamewerd Teun Stamdirecteur en
bleef ik bedrijfsleider. Aan veranderingen
moet je altijd even wennen, dat duurde even-
wel niet lang. Door de prettige sfeer en
samenwerking en vooral de synergie kunnen
wij over en weer gebruikmaken van onze
wederzijdse disciplines. Uiteindelijk komt dat
onze gezamenlijke opdrachtgevers ten goede.
Wel behouden wij onze eigen identiteit en
voor Schijf bieden wij de mogelijkheid om te
penetreren in het Utrechtse gebied”, aldus de
enthousiaste bedrijfsleider.

“Hoe dan ook, door Schijf is er weer nieuw
elan. Eén van de nieuwste activiteiten van
Atex is het verzorgen van bouwkundige aan-
passingen ten behoeve van liftinstallaties.Wij
verzorgen niet alleen het vergroten van de
deuropeningen, maar zorgen bijvoorbeeld
ook voor het afschotten van de lifttoegangen,
het aanhelen van het tegelwerk etc. Dit soort
werken bevinden zich door het hele land”,
besluit Hans.

Atex een welkome
aanvulling

Schijf vroeger... en nu

In april 2002 werd Atex Betonboringen bv te Zeist overgenomen door Schijf Houthandel & Sloop-
werken bv. Inmiddels is er ruim anderhalf jaar verstreken en daardoor aanleiding om eens een
bezoek te brengen aan het Zeister bedrijf. Bedrijfsleider Hans van Dijk is onze zegsman.

“Door de prettige sfeer en
samenwerking en vooral de
synergie kunnen wij over en
weer gebruikmaken van onze
wederzijdse disciplines.”

“Door onze nauwe contacten
met Schijf is ons werkgebied
aanzienlijk uitgebreid.”
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Datwas de opdracht die Schijf aanvaardde en
waar inmiddels de laatste werkzaamheden
worden verricht. Aan alle gevels die mooie
blauwe kleuren, dat was het enige wat de
omgeving te zien kreeg van het enorme pro-
ject. Een minimum aan overlast aan belen-
dingen en omgeving, dat was een must.
Dagelijks 50werknemers op dewerkplek, een
goed gestroomlijnde afvoer en een strakke
planning zorgden ervoor dat alle werkzaam-
heden binnen de genoemde voorwaarden
werden uitgevoerd.
Dat we op een project van deze omvang on-
voorziene omstandigheden zouden aantref-
fen was te verwachten, maar ook daar werd

direct op ingespeeld.
Doorde inzetvanonzemedewerkersendedoor
ons ingeschakelde onderaannemers kunnen
we terugkijkenopeenuitdagendproject,waar-
bij we er met vereende kracht in geslaagd zijn
de opdracht tot een goed einde te brengen.

Een groot project aan het Rembrandtplein, midden in het hart van Amsterdam. Een opstal
met een vloeroppervlakte van 45.000 m2. Alle separatiewanden, alle vloer-, plafond- en
wandafwerkingen, alle installaties en alle binnengevels verwijderen. Totaal 15.000 m3

vrijkomend materiaal, dat inpandig gesloopt en afgevoerd moest worden, en dat binnen 120
werkdagen. Speciale aandacht werd besteed aan het verwijderen van asbest dat zich tussen
de verdiepingsvloeren bevond.

Rembrandtplein Amsterdam
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Begin dit jaar werd contact gelegd met de
stichting. Men had te kampen met grond-
vervuiling die niet eenvoudig te saneren viel.
Het bleek namelijk dat de dierenverblijven,
waarin de wasberen werden gehuisvest,
besmet waren met een spoelworm (Baylisas-
caris Procyonis).

Deze spoelwormen leggen eitjes en juist
deze eitjes zijn een gevaar voor de volksge-
zondheid. Vandaar dat meteen na de ontdek-
king het terrein hermetisch werd afgesloten
enmen naarstig op zoek ging naar een oplos-
sing voor dit probleem.
Maar aangezien dit het eerste geval van een
dergelijke besmetting in Nederland betrof,
konden de geleerden geen andere oplossing
bedenken, dan de grond maar te laten afgra-
ven en verbranden, hetgeen honderdduizen-
den euro’s zou gaan kosten.

Toen Stichting AAPmet dit probleembij Schijf
aanklopte, zijn de mensen van Schijf gaan
onderzoeken, welke alternatieven er waren
om dit probleem op te lossen.
Allereerst werd gedacht aan een ontgraving,
identiek aan een asbestbesmetting, dus
onder asbestcondities in containerbags
afvoeren naar de stortplaats. Maar geen
enkele stortplaats in Nederland wilde deze
besmette grond accepteren, dus maar weer
op zoek naar alternatieven.

Uiteindelijk werd na diverse onderzoeken
ontdekt, dat de genoemde eitjes gedood
konden worden door ze gedurende een be-
paalde duur onder een temperatuur te stomen.
Er werd een plan ontwikkeld, waarin eerst
alle opstallen zouden worden gesloopt en
tijdelijk in containers worden opgeslagen.
Daarnawerd de vervuilde grond, gewikkeld in
folie, op het terrein in depot gezet. Zowel de
vrijkomende materialen van de sloop, alswel
de opgeslagen grond is daarna gestoomd.
Bij deze techniek wordt er van bovenaf
stoom diep de grond ingeblazen, zodat onder
een bepaalde druk
overal in de grond
dezelfde temperatuur
wordt behaald.
Na de stoomprocedure
worden er grondmon-
sters genomen, die in
een laboratorium ‘op
kweek’ worden gezet,
waardoor men na twee
weken kan beoordelen
of de eitjes inderdaad
dood zijn.

Indien de grond is ont-
daan van de besmet-
ting, zal deze op loca-
tie worden hergebruikt.

Het hele project werd beschreven in een vei-
ligheidsplan, waarin alle maatregelen wer-
den omschreven om risico’s voor mens en
milieu tot het minimale te beperken. Het
genoemde plan werd voorgelegd aan onder-
zoeksinstellingen en toezichthoudende
instanties, die de werkwijze goedkeurden.

Al met al toch weer een huzarenstukje van
Schijf, waarin wij landelijk hebben kunnen
aantonen dat wij een bedrijf zijn, dat mee-
denkt met de klant en niet schroomt om nieu-
we wegen te bewandelen.
Milieuvriendelijk en kostenbesparend, dat
wist het team te bereiken, ook al leek het er
in eerste instantie op dat er geen andere
oplossing zou bestaan.

Unieke grondsanering
bij Stichting AAP te Almere
Na een aantal keren de landelijke ochtendbladen te hebben gehaald, werd het nu toch eens
tijd om het nieuws te halen door middel van de televisie. Op zaterdag 1 november werd er in
de televieprogramma’s ‘2 vandaag’ en ‘Hart van Nederland’ uitvoerig verslag gedaan van de
grondsaneringswerkzaamheden, die Schijf uitvoerde bij Stichting AAP in Almere.

‘De Almare’ 12 november 2003
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Natuurlijk houdt Schijf zich niet alleen bezig
met sloopwerken, maar het redden van een
koe behoorde tot voor kort nog niet tot de
specialiteiten. In Abcoude was een koe te

water geraakt en kon op eigen kracht niet op
het droge komen. Dat lukte ook de ambu-
lancedienst en de omstanders niet. Dat
lukte Schijf-chauffeur Marcel van Toorn wel.

Met behulp van zijn containerwagenkraan
werd de koe op het droge gehesen. Na deze
geslaagde operatie kon de melkproductie
weer gewoon doorgaan.

Koe gered

nieuwe technieken

Minder beslasting en meer tijdwinst

Om het sloopwerk te vereenvoudigen werd het
afgelopen half jaar een tweetal sorteergrijpers
aangeschaft voor de 1,5 tons en 800 kg kraan. Op
locaties die met klein materieel zijn te bereiken,
vervangen zij het handsloopwerk. De voordelen:
minder fysieke belasting en tijdwinst.
Tevens werd een hydraulische schaar aange-
schaft, die handmatig staal knipt en beton/met-
selwerk vergruist. Ook hier is sprake van een
enorme fysieke besparing.

Uithoorn, 29 november 2003

De Schijf groep is vereerdmet een bezoek van
Sinterklaas. In grote getale zijn de werkne-
mers van Schijf en Atex naar Uithoorn ge-
komen met kinderen en kleinkinderen.
Ongeveer honderd personen, groot en klein,
waren aanwezig. Onder luid gezang werd de
goedheiligman met zijn pieten binnen ge-
haald. Sint had zijn huiswerk goed gemaakt,
want voor alle kinderen had hij een woordje
klaar met de nodige raakvlakken. Tussen alle
verhaaltjes van de Sint door werd er gezongen
en gedanst door de kinderen en gepauzeerd
door de ouderen. Voor alle kinderen waren er
cadeautjes, die allemaal persoonlijk overhan-
digd werden. Na een uitgebreide zitting werd
de Sint onder luid gezang uitgezwaaid door
alle aanwezigen. Nadat de Sint met zijn ge-
volg vertrokken was, is er in de nieuwe kanti-
ne bij Schijf nog gezellig nagepraat onder het
genot van een hapje en een drankje.
Al met al, was het een geslaagde middag, die
zeker een vervolg gaat krijgen met de
Sinterklaasfeesten die in de toekomst nog
gaan komen.

Sinterklaas bij Schijf
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Het Schijf BMX Factory Team is eind 2000
opgericht en heeft als doel het begeleiden
en ondersteunen van talentvolle BMX-rij-
ders. De rijders komen uit in zowel de natio-
nale als internationale competitie. Schijf
Houthandel & Sloopwerken bv is vanaf de
start betrokken geweest en had direct ver-
trouwen in het professioneel uitziende plan,
dat door de teamleiders was opgesteld en
werd als hoofdsponsor gecontracteerd.
Door de overal terugkomende, herkenbare
kleurstelling en flitsende uitstraling heeft
het team zich in drie jaar tijd nationaal en
internationaal in de schijnwerpers weten te
plaatsen. Dit komt deels door de fantasti-
sche prestaties, maar ook door de professio-

nele aanpak. Het team streeft ernaar om in
de toekomst door te groeien, met voldoende
draagkracht om de rijders financieel en spor-
tief te ondersteunen, waardoor deze het
hoogst mogelijke kunnen bereiken.
Het afgelopen jaar hebben we onze website
www.schijfbmx.nl geopend. Op deze site
brengen we BMX-nieuws en veel wedstrijd-
verslagen ondersteund met filmpjes. Deze
site wordt nationaal en internationaal enorm
goed bezocht.
Hoogtepunt van het afgelopen jaar was het
wereldkampioenschap fietscross in Austra-
lië. Alle rijders van het Schijf BMX Factory-
team wisten zich voor de finaleritten te
plaatsen. Met twee Europese kampioenen,

twee wereldkampioenen en een vice-wereld-
kampioen kijken we terug op een fantastisch
seizoen.
Eind juli 2004wordt hetwereldkampioenschap
fietscross in Nederland te Valkenswaard ver-
reden. Een unieke gelegenheid om het Schijf
BMX Factoryteam aan het werk te zien.

SPONSORING

Schijf Groep

C.T. Storkweg 21
1422WB Uithoorn
Telefoon 0297-522144
Telefax 0297-567501
www.schijf.nl

• Renovatiesloop
• Totaalsloop
• Asbestverwijdering
• Boren en zagen met diamant
• Verhuur van afvalcontainers
• Bodemsanering
• Bouwrijp maken
• Rioleringen
• Bestratingen
• Verzamelen van hout en vele andere
bouwmaterialen voor hergebruik

• Historische bouwmaterialen
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Schijf sponsort fietscross

Wij wensen u 
fijne feestdagen
en een gelukkig 
nieuwjaar


