
Nu we het eerste half-
jaar van 2006 achter de 
rug hebben, wordt door 
velen uitgekeken naar een welverdiende 
vakantie. Een eerste halfjaar waar door onze 
bedrijven wederom veel werk is verzet. Aan 
werk geen gebrek,  met goede vooruitzichten 
voor de tweede helft van dit jaar, alleen voor 
kleine prijzen, maar daar zijn we allemaal 
inmiddels wel aan gewend.
Nu de economie weer wat aantrekt, zien we 
het vertrouwen rondom ons weer zachtjes 
toenemen, waardoor mensen en bedrijven 
wederom zullen gaan investeren. 

De vooruitzichten in de bouw zijn positief 
en grote projecten staan op stapel. Het lijkt 
erop dat de maatregelen die de overheid 
heeft genomen, al deed dat hier en daar een 
beetje pijn, de gewenste resultaten zullen 
gaan opleveren.
Mijn verwachting voor de komende jaren is 
heel positief. Niet het verkrijgen van werk, 
maar het aannemen van voldoende capabel 
personeel, dat zie ik als verontrustend. Als 
ik het zo om me heen hoor, ben ik niet de 
enige met deze mening. Dit punt vraagt 
binnen onze onderneming alle aandacht. 
Het aantrekken van schoolverlaters en de 
daaraan verbonden interne opleiding tot 

vakbekwaam personeel is een speerpunt 
geworden. Gelukkig hebben we ervaren 
medewerkers die deze kennis willen en kun-
nen delen. Middels een aantal opgezette 
trajecten worden de nieuwe mensen goed 
begeleid, zodat onze opdrachtgevers ook 
in de toekomst kunnen rekenen op mensen 
die het vak verstaan en het werk uitvoeren 
zoals afgesproken.
Tot slot wens ik iedereen een fi jne vakan-
tie toe met heel veel mooi weer, zodat we 
daarna weer met een volle batterij productie 
kunnen leveren.

Teun Stam
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Schijf maakt ruimte

Begin dit jaar kregen we de aanvraag van de Amsterdamse Bouw Maatschappij BV 
om een kelder aan te brengen onder een monumentaal pand in de Vermeerstraat in 
Amsterdam. De eigenaar van het pand kwam ruimte tekort en zag geen mogelijkheden 
om uit te breiden, met uitzondering van de bouw van een kelder. De opdrachtgever 
had behoefte aan een vrije hoogte van 280 cm, hetgeen inhield dat de aanleg van 
de nieuwe vloer moest worden aangebracht circa 320 cm onder maaiveld. Tijdens de 
werkzaamheden werd er in het bovenliggende pand gewoon doorgewerkt.

(Lees verder op pagina 4)

Uitbreiding door bouw van kelder
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Hij steekt onmiddellijk van wal: “Bij Schijf  
begon ik in september 2004. Onder goede 
begeleiding volgden eerst een paar kleine 
klussen. In november van dat jaar werkte ik 
aan de sloop van het Grafi sch Lyceum Am-
sterdam. Kennelijk deed ik dat goed, want 
in november verzocht de directie mij om dit 
werk als voorman af te maken. Sindsdien 
heb ik steeds gewerkt als de verantwoorde-
lijke man op een werk. Nu ben ik bezig met 
de sloop van het voormalig badhuis in het 
complex Stadstimmertuinen te Amsterdam.”

Bakker van beroep
Dat slopersleven van Rob is eigenlijk een 
late roeping. Als dertienjarige, afkomstig uit 
het Noord-Hollandse Huizen, ging hij aan de 
slag in een bakkerij. Er moest immers geld 
worden verdiend. Dat betekende drie of vier 
dagen per week werken en twee dagen naar 
school. Het zogenaamde leerlingenstelsel. 
“Dit ging door tot mijn achttiende. Inmiddels 
had ik diverse bakkersdiploma’s gehaald. 
Toen zag ik een advertentie waarin werd ge-
vraagd om een bakker/matroos op de grote 
wilde vaart. Binnen twee dagen was ik al op 
volle zee. Ik ben overal geweest en heb van 
alles meegemaakt. Mijn favoriete bestemmin-
gen waren Chili, Honduras en Costa Rica. 
De afwisseling was natuurlijk groot. In het 
Canadese Ontario werden bijvoorbeeld 
diepvriesaardappelen geladen bestemd voor 
Buenos Aires. Daar werd diepvriesvlees 
geladen voor Hamburg. En zo ging je de hele 
wereld over. Toentertijd was het een van de 
grootste koelcontainerschepen. De reder 
had vier van dit soort schepen laten bouwen. 
Heel modern. Ik was belast met de verzorging 

van vers brood, gebak etc. Tussendoor moest 
er af en toe ook worden gebikt en geschilderd. 
Door dat varen ontmoette ik in 1979 mijn 
latere vrouw. Dat was in Newcastle. 
Door allerlei omstandigheden zette ik in 
1985 een punt achter mijn zeemansleven. 
Op de vaste wal ging ik weer de bakkerij 
in. In 1987 werd ik gevraagd om ’s nachts 
leiding te geven in een grote broodfabriek in 
Aalsmeer. In 1996 volgde een broodfabriek 
in Hoek van Holland. Dat beviel minder. 
Ik ben toen een eigen bakkerij in Haarlem 
begonnen. Maar door arbo-regels, kosten 
en het verlies van grote afnemers door de 
concurrentie van cateringbedrijven werd 
het steeds moeilijker om het hoofd boven 
water te houden. In 2000 moest ik ermee 
stoppen. Toen maar weer de broodfabriek in, 
ditmaal in Delft. Tot 2004 betekende dat zes 
dagen, maar ook vaak zeven dagen per week 
werken en dat met werkweken van 90 uur! 
Ik was nu nooit meer thuis. Toen was het ge-
noeg. Ik heb mijn schoenen in de prullenbak 
gegooid en ben weggegaan, radicaal”

Een nieuw bestaan
Toen zag Rob een personeelsadvertentie van 
Schijf. Op een zaterdag volgde een gesprek 
met Nico Stam en de maandag daarop was hij. 
aan het werk als sloper. “Geloof het of niet, 
maar de sloop was voor mij een openbaring. 
Werken met daglicht, niet langer tl-licht en 
vrij in het weekend. Heerlijk… en ’s avonds 
thuis. Dat had ik jarenlang gemist. Opvallend 
is de voortreffelijke begeleiding bij Schijf. 
Ze geven je alle gelegenheid om je te ontwik-
kelen. Zo ben ik in de gelegenheid gesteld 
om het asbest-diploma, BHV en VCA-1 te 

behalen. Door het goede werkklimaat voel je je 
er helemaal thuis. Ik wist niet dat dit bestond. 
En… het werk is interessant. Je zou denken dat 
het op fysieke kracht aankomt, dat is niet zo 
want dan sloop je je lichaam. Je moet inzicht 
hebben. Slopen is echt een vak!” Zo zie je maar 
dat een ‘late roeping’ toch kan leiden tot een 
sloper in hart en ziel.

Onverwachte  kant
Rob en zijn vrouw wonen in Aalsmeer en heb-
ben vier dochters en een zoon. Twee zijn er nog 
thuis. Inmiddels hebben zij drie kleinkinderen 
en is de vierde op komst. Rob is altijd bezig, 
nu met een verbouwing. Maar zijn verslaving 
is… papegaaien, het kweken van papegaaien. 
Die verslaving dateert al van 1985. Hij heeft er 
nu wel twintig. Samen met zijn vrouw is hij al 
meerdere keren kampioen geweest. 

Slopen is echt een vak
Deze uitspraak is afkomstig van Rob Bunschoten (49), voorman sloopwerk bij Schijf en dat 
ondanks het feit dat hij nog geen twee jaar dit werk doet. Dat maakte uw redacteur nieuws-
gierig en is daarom aanleiding voor een gesprek met Rob.

Schijf-Minikamp wederom groot succes

 “Je moet inzicht hebben”
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Dit jaar werd op 25 en 26 mei alweer voor de 18e keer het minikamp 
georganiseerd bij de voetbalclub CSW uit Wilnis. Maar liefst 226 
jongens en meisjes, een recordaantal, in de leeftijdscategorie van 
6 t/m 12 jaar zijn twee dagen volop bezig geweest met sport en 
spel. Ook dit jaar was de Schijf Groep de hoofdsponsor en dat 
betekent dat het complex van CSW weer twee dagen prachtig 
blauw gekleurd was. 

De opening was een ware happening met de opkomst van de teams. 
Elk team moest een bord schilderen in de kleuren van een van te 
voren bepaald WK-land. Na de opening begonnen de jongens en 
meisjes met het 4 tegen 4 voetbal wat een genot was om naar te 
kijken. Na de bekende barbecue werden er in de avonduren ook 
weer diverse onderdelen afgewerkt. Zo was er het penaltyschieten 
voor alle deelnemers, de spellenavond voor de ouderen en voor de 
allerkleinsten de play-back show. Na een rumoerige nacht werd er 
de volgende ochtend alweer vroeg begonnen met een vaardigheids-

circuit voor de oudere deelnemers en het circuit voor de oudere deelnemers en het 
sixentoernooi voor de jongeren. Doordat 
het in de loop van de ochtend fl ink begon 
te regenen werd het middagprogramma 
enigszins aangepast. De jongeren mochten enigszins aangepast. De jongeren mochten 
genieten in de kantine van een prachtige 
fi lm en de ouderen waren toch nog zo 
fl ink om het sixentoernooi te spelen. 
Ondanks dat de regen aanhield genoot 
iedereen met volle teugen. Rond de 
klok van vijf uur was het tijd voor de 
prijsuitreiking en werden de prijs-
winnaars van de diverse spelletjes naar voren geroepen. winnaars van de diverse spelletjes naar voren geroepen. 
Voor iedere deelnemer was er nog een aandenken in de vorm van een Voor iedere deelnemer was er nog een aandenken in de vorm van een 
mok. Hiermee kwam er een einde aan het Schijf-minikamp en ondanks 
het slechte weer van de tweede dag keerden de kinderen vermoeid en 
dik tevreden huiswaarts.
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Met man en macht is begonnen met het sane-
ren van asbest in de woningen en bergingen, 
het leegslopen van de begane grond-indeling 
en het strippen van de woningen op de eerste 
verdieping. Uiteraard gebeuren de werkzaam-
heden in goed overleg tussen uitvoerder Henk 
Bierens en hoofduitvoerder Ron Hartog van op-
drachtgever Van der Leij Bouw en dat volgens 
een strakke planning. Later volgt nog het com-
pleet slopen van vier fl atwoningen op de eerste 
verdieping, dit om een doorgang te creëren die 
hoog genoeg is om de hulpdiensten er onder-
door te laten rijden. Ook worden er door het 
eveneens ‘blauwe’ Atex diverse vloer- en wand-
sparingen, met behulp van diamant gereed-
schap, gezaagd en, in verband met construc-
tieve eisen, geboord.

Wat zeker in het oog zal springen is de fase 
dat er twee liftkooi-constructies gesloopt 
worden.
Deze liften, die bij een vorige verbouwing 
aan de buitenzijde zijn geplaatst, bestaan 
uit een U-vormig prefab-element van een 
halve verdieping hoog met op iedere even 
verdieping een doorgang naar de galerij. 
Wanneer als eerste de liftkooi en instal-
latie zijn verwijderd worden aansluitend de 
elementen afgenomen met behulp van een 
kraan en een speciaal hijsjuk.
Tevens worden er bij diverse zogenaamde 
‘stijgpunten’ liften vervangen en betonnen 
trappen verwijderd, ook hier zal dit gebeuren 
door middel van hijsen, alles zal via een 
sparing in het dak uitgehesen worden en 
daarna als grote stukken afgevoerd.

Al met al een fl ink werk waardoor de titel 
“meer blauw op straat” zeker op de Schijf 
Groep van toepassing is en we kijken dan 
ook al uit welk appartementencomplex het 
volgende is waar wij ons vakmanschap kun-
nen tonen.

Onder het ludieke motto ‘meer blauw op 
straat’ vindt er een uniek woningverbeterings-
project plaats in Amsterdam-Zuidoost beter 
bekend of berucht als ‘De Bijlmer’. Het be-
treft hier dan ook het overbekende ‘Schijf-
blauw’ want na Kikkenstein en Echtenstein 
is nu Grubbehoeve aan de beurt.

Meer ‘blauw’ op straat

De opvallende Schijf Restoric-stand toonde 
meubels van sloophout, allerlei deuren, glas 
in lood en vele nostalgische voorwerpen. Al 
met al reden genoeg om een bezoek af te 
leggen aan de stand. Helaas zat het weer 

fl ink tegen. Iedere dag regende het en de 
wind liet zich ook niet onbetuigd. De laatste 
dag was het zo erg, dat de organisatie het 
regenwater moest laten opzuigen. Ondanks 
deze erbarmelijke weersomstandigheden en 
de daardoor wegblijvende bezoekers waren 
er toch veel positieve reacties. Er werden 
zelfs orders geplaatst.

Tevens heeft Schijf Restoric het hele interi-
eur mogen leveren voor de fi etscross-vereni-
ging Lion d’Or uit Valkenswaard. Dit interieur 
bestond uit een bar van vijf meter, diverse 
tafels, barkrukken en statafels. Er was wel 
haast bij de levering in verband met de 
Nederlandse kampioenschappen op 28 mei, 
maar dat is Schijf Restoric wel toevertrouwd.

Schijf Restoric present op Landgoedfair
Van 21 tot en met 25 mei was Schijf Restoric present op de Landgoedfair Beeckestijn te Velzen. 
Voorheen was deze populaire fair bekend onder de naam Home and Garden Beurs.
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• 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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Allereerst werd er aan de buitenzijde van de 
opstal een gat gemaakt en een sparing in de 
gevel gecreëerd, waardoor de werkplek kon 
worden betreden. Omdat er tot circa 200 cm 
onder het grondwater moest worden gewerkt, 
werd er bronbemaling geplaatst. Gelijktijdig 
met het ontgraven werd er aan de binnenzijde 
van de fundering een waterscherm geplaatst, 
dat tevens fungeerde als een grondkerende 
voorziening. Na het ontgraven werd er een 
gewapende werkvloer gemaakt, waarna de 
heistelling de benodigde palen aanbracht. 
Na het heiwerk zijn de constructieve wanden 
opgevangen op de werkvloer, waarna de 
houten palen zijn verwijderd tot aan de 
onderzijde van de nieuwe betonvloer. 

De palen werden vervangen door stalen 
stempels, voorzien van een stalen ring, die 
halverwege de betonvloer werd ingestort, 
en die moest zorgen voor een waterdichte 
kering.
Hierna kon de betonvloer zonder problemen 
worden aangebracht, waarna de constructieve 
wanden werden ondermetseld. Als laatste werd 
er aan de buitenzijde een betonnen plint 
gestort tot 50 cm boven het grondwater, 
waardoor er een kuip werd gerealiseerd.

De laatste loodjes zijn nu voor de Amsterdam-
se Bouw Maatschappij, want na de vakantie 
zal de eigenaar de kelder in gebruik nemen.

Uitbreiding door bouw van kelder

Het bestaande pand was gefundeerd op houten palen, circa 150 cm onder maaiveld, zodat 
deze tijdens de ontgraving geheel bloot zouden komen te staan.

GEBOREN:
-  Op 20 februari 2006: Elise May, dochter van 

Martin de Groote en Lonneke Borst
-  Op 26 februari 2006: Sensa Kyara, dochter van 

Ruud Keijzer en Ellen Maas
JUBILEUM:
-  Op 3 maart 2006: Sjaak de Jong, 12 ½ jaar in dienst

personalia  

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

•  Aankoop belendende unit van Atex te Zeist: 
100 m2  bedrijfsopstal

•  Bouw overkapping werf aan de Storkweg te 
Uithoorn

•  Wandzaag in de timmerwerkplaats

investeringen  


