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WERKEN AAN MORGEN
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Om dit te realiseren voor nu en in de toekomst, investeren we 
voortdurend in mens, materieel en opdrachtgever:
•  Onze medewerkers worden regelmatig algemeen en 

vakspecifiek bijgeschoold via interne en externe cursussen/
opleidingen. Mede hierdoor zijn al onze bedrijfsonderdelen 
gecertificeerd.

•  We werken met motoren met de schoonste emissienorm en 
gebruiken energie-efficiënte en  CO2-arme dieselbrandstof. 
De resterende CO2-emissies worden gecompenseerd door 
investeringen in gecertificeerde duurzame energieprojecten. 
Waar mogelijk werken we zoveel mogelijk met elektrisch 
materieel. Hiermee is ons wagen- en machinepark volledig 
energieneutraal. 

•  Ons plan van aanpak per opdracht is zeer uitgebreid. Zo 
brengen we de risico’s van te voren in kaart, we beschrijven 
wat we doen om overlast tot een minimum te beperken en 
beschrijven de mate van circulariteit die wij mogelijk achten. 

Tijdens ons werk hechten we veel waarde aan de wereld om 
ons heen. Het milieu, duurzaamheid, circulariteit, maar ook 
onze nabije samenleving. Zo sponsoren we tal van regionale 
sportieve verenigingen en diverse goede doelen. Wij zijn blij 
om ook op deze manier een steentje te kunnen bijdragen aan 
onze maatschappij van morgen!

Scheffer Groep werkt Veilig en Vakkundig en is 

Veelzijdig. Deze termen staan centraal voor onze 

bedrijfsvoering waarin we streven naar de hoogste 

kwaliteit en betrouwbaarheid. 
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op 100% gerecycled papier
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ASBESTSANERINGEN

Bij slooppanden verwijderen we eerst het inpandig 
aanwezige asbest voordat het dak van het pand gaat. 
Hierdoor blijft de asbestsanering binnenwerk en kunnen 
we met onderdrukapparatuur de kleinste asbestdeeltjes 
onder controle houden. Het verwijderde materiaal 
wordt veilig luchtdicht verpakt en afgevoerd naar een 
gecontroleerde stortplaats. In geval van het verwijderen 
van een asbestdak plaatsen we desgewenst een nieuw 
dak, eventueel gelijk voorzien van zonnepanelen. 
Woningbouwverenigingen, gemeenten, 
projectontwikkelaars en aannemers schakelen ons in om 
woningen (ook in bewoonde situatie) en bedrijfspanden 
asbestvrij te maken. Ook voor particuliere opdrachten 
zijn wij de aangewezen partij. 

Calamiteiten
Heeft u te maken met een asbestcalamiteit? Schakel 
ons dan direct in. Onze ervaren medewerkers komen 
vervolgens onmiddellijk in actie, om de risico’s en 
overlast tot een minimum te beperken.

Asbest verwijder je niet zomaar. Naast de vele 

procedures, mag het alleen worden uitgevoerd door 

een specialistisch, gecertificeerd bedrijf. Wij zijn 

in het bezit van alle juiste certificaten! Goed op de 

hoogte van alle richtlijnen, gebruikt Scheffer Groep 

werkwijzen die effectief en veilig zijn. Wij worden 

hierop gecontroleerd door de certificerende instantie 

en door Inspectie SZW. Ook worden luchtmetingen 

uitgevoerd door onafhankelijke laboratoria.

   Scheffer Groep beschikt voor  

asbestsaneringen over de  

volgende certificaten: 

•  Procescertificaat asbestverwijdering

•  VCA** voor het toepassingsgebied: 

> uitvoeren van asbestsaneringen

•  Kwaliteitsmanagementsysteemcer-

tificaat NEN-EN-ISO 9001:2015 voor 

het toepassingsgebied: 

> het verwijderen van asbest en 

asbesthoudende materialen

› ASBESTSANERINGEN
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Met wandzagen maken de medewerkers openingen in 
betonwanden, onder meer voor nieuwe deuropeningen, 
ramen en doorvoerkanalen. De machines zijn voorzien 
van ondersteunings- en uitlijningsapparatuur. Loodrechte 
zaaglijnen zijn daardoor gegarandeerd. We boren met 
doorsneden vanaf 12 tot en met 1200 millimeter door 
wanden en vloeren tot wel drie meter dik.
Met onze geavanceerde apparatuur zagen we met 
gemak door wanden en vloeren van 530 millimeter 
dikte. Voor dikker materiaal gebruiken we een 
draadzaag. Daarmee kunnen we zelfs complete 
machinefundaties of een volledige verdieping van 
een woning afzagen. Onze medewerkers werken 
zowel binnen als buiten. Ze maken uitsparingen voor 
trapgaten, dilatatievoegen en zagen asfalt op maat. 

Met onze vloerverwarmingsfrees frezen wij met gemak 
sleuven in ieder type vloer, in iedere gewenste breedte 
en diepte. Ook het frezen in harde (beton)vloeren is 
geen probleem. Scheffer Groep beschikt over krachtige 
apparatuur. Wij zijn geheel self-supported en nemen 
indien nodig onze eigen stroomvoorziening mee. Indien 
gewenst kunnen wij de slangen ook aanleggen en 
aansluiten op de verdeler.

Onze goed opgeleide medewerkers zorgen voor een 
perfecte afwerking, zodat de boringen ook gebruikt 
kunnen worden voor siergaten. Zo nodig denkt 
Scheffer Groep mee met de aannemer en de architect 
over de juiste plaats van de doorvoeringen, zodat de 
bouwconstructie niets aan stevigheid verliest.

›

BOREN EN ZAGEN

  Scheffer Groep beschikt voor het boren, za-

gen en frezen over de volgende certificaten: 

•  VCA** voor het toepassingsgebied: 

> uitvoeren van boor-, zaag- en freeswerk in 

beton en andere steenachtige materialen

•  Kwaliteitsmanagementsysteemcertificaat NEN-

EN-ISO 9001:2015 voor het toepassingsgebied: 

> uitvoeren van boor-, zaag- en freeswerk in 

beton en andere steenachtige materialen

•  BRL SVMS-007, dé certificatieregeling voor pro-

fessionele sloopaannemers

Scheffer Groep heeft voor alle soorten 

sparingen in beton en ander steenachtig 

materiaal de juiste boren en zagen in 

huis. Met specialistisch en gevoelig 

materieel leveren we boorwerk precies 

op maat. Bij nieuwbouw, verbouw en 

renovaties kunnen onze specialisten 

met precisie nieuwe sleuven maken voor 

gas-, water- en elektriciteitsleidingen. 

Onze apparatuur is toegerust op stofarm 

werken. Het stof dat vrijkomt vangen 

wij op met speciale afzuigapparatuur, 

waardoor tijdens onze activiteiten wonen 

en werken gewoon door kan gaan.
BOREN EN ZAGEN
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Infra
Infrawerkzaamheden sluiten uitstekend aan op de 
overige diensten van de Scheffer Groep. Op voormalige 
slooplocaties en op nieuwe locaties graven we bouwputten 
en maken we de grond na de sanering direct bouwrijp. 
Ook leggen we terreinriolering en drainage aan. En 
wanneer een bouwproject zijn voltooiing nadert, komen 
we de grond rondom het gebouw egaliseren en regelen 
we de terreininrichting zoals vijverafgraving, bestrating en 
groenaanleg.

Milieu
Als een locatie een nieuwe invulling krijgt, bijvoorbeeld 
na de sloop van een gebouw, is bodemsanering in veel 
gevallen noodzakelijk. Al onze machines zijn standaard 
uitgerust met de juiste filters en overdrukapparatuur. 
Vervuilde grond vervoeren wij veilig naar gecontroleerde 
inrichtingen voor opslag en verwerking. Onze 
gespecialiseerde medewerkers hebben diverse opleidingen 
en cursussen gevolgd voor het werken met gevaarlijke 
stoffen. Zij weten hierdoor exact wat ze in welke situatie 
moeten doen.

Calamiteiten
De kennis van onze medewerkers zetten we ook in 
bij calamiteiten. Geregeld werkt Scheffer Groep bij 
ongevallen samen met brandweer en schade-experts. 
Onze taak is ervoor te zorgen dat schadelijke en giftige 
stoffen zich niet kunnen verspreiden in de omgeving. Met 
onderdrukapparatuur en decontaminatie-units zorgen 
we ervoor dat onze mensen veilig en verantwoord hun 
werkzaamheden uit kunnen voeren. We blijven tijdens de 
uitvoering continu communiceren met de opdrachtgever, 
betrokken overheden en instanties, de brandweer en/of 
andere hulpverleners.

›
  Scheffer Groep beschikt voor de Infra- 

en Milieuactiviteiten over de volgende 

certificaten: 

•  VCA** voor het toepassingsgebied: 

>  uitvoeren van infrastructurele 

werkzaamheden

•  Kwaliteitsmanagementsysteemcertificaat 

NEN-EN-ISO 9001:2015 voor het 

toepassingsgebied: 

>  uitvoeren van infrastructurele 

werkzaamheden

INFRA EN MILIEU

INFRA EN MILIEU
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Bij grote sloopwerken en op diverse inzamellocaties 
verwerkt ons team van specialisten grof puin tot 
granulaat, zowel ter plekke als op onze eigen locaties. 
De rupsmobiele puinbreker breekt het grove puin tot 
kleinere fracties. Met een zeef die afgesteld kan worden 
op puinfracties van 12 tot 45 millimeter, worden de 
gewenste granulaten gesorteerd. Wij zorgen vervolgens 
voor de certificering van het granulaat. Een laboratorium 
geeft een certificaat af als een monster van het granulaat 
voldoet aan strenge eisen voor wat betreft samenstelling 
en korrelverdeling. 

Het granulaat blijft op grote sloopwerken in veel gevallen 
achter om als fundament te dienen bij nieuwbouw op 
locatie. Het eventueel resterende deel wordt lokaal in 
de markt weer toegepast bij bijvoorbeeld de aanleg van 
fietspaden of wegen. 

Scheffer Groep beschikt over rupsmobiele 

puinbrekers en zeefmachines waarmee puin op 

locatie gebroken en verwerkt kan worden. Met 

puin breken neemt het volume van sloopafval 

fors af, waardoor minder milieubelastende 

verkeersbewegingen nodig zijn om puin af te 

voeren.

PUIN BREKEN

PUIN BREKEN›

  Scheffer Groep beschikt voor puinbreken 

over de volgende certificaten: 

•  KOMO® productcertificaat op basis van 
BRL 2506-1 voor recyclinggranulaten

•  NL BSB productcertificaat op basis van 
BRL 2506-2 voor recyclinggranulaten

•  Ministeriële erkenning voor de 
werkzaamheid “Produceren 
van bouwstoffen, grond of 
baggerspecie” voor de BRL 2506-2 – 
Recyclinggranulaten (productgroep A)

•  VCA** voor het toepassingsgebied: 
> productie van granulaten uit bouw- 
en sloopafval

•  Kwaliteitsmanagementsysteemcertifi-
caat NEN-EN-ISO 9001:2015 voor het 
toepassingsgebied: 
> productie van granulaten uit bouw- 
en sloopafval

Granulaatfracties
Betongranulaat 0/25
Betongranulaat 0/31,5 (gecertificeerd)
Menggranulaat 0/16 (gecertificeerd)
Menggranulaat 0/31,5 (gecertificeerd)
Hydraulisch menggranulaat 0/45  
(gecertificeerd)
Asfaltgranulaat 0/25
Asfaltgranulaat 0/31,5
Mix 0/12
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›

RENOVATIESLOOP

RENOVATIESLOOP

Wij zijn gespecialiseerd in complexere sloopwerken, ook 
bij tijdsdruk. Bijvoorbeeld bij productiebedrijven is het 
van groot belang dat machines zo snel mogelijk weer 
operationeel zijn. Daarom is Scheffer Groep 24 uur per dag 
inzetbaar. Onze medewerkers komen in actie wanneer een 
productielijn moet worden gewijzigd of andere bouwkundige 
aanpassingen moeten worden uitgevoerd. Zo nodig doet 
Scheffer Groep dit terwijl een deel van de productielijn in 
werking blijft. Redelijk vergelijkbaar met dit is het verrichten 
van renovatiewerkzaamheden in ziekenhuizen. Hier werken 
wij op afgesproken tijden en volgens strenge voorschriften. 
Denk hierbij aan stofvorming en vervuiling wat beslist niet in 
de gebouw atmosfeer terecht mag komen!
Onze medewerkers worden voortdurend bijgeschoold in 
de nieuwste technieken en werken nauw samen in een 
team van bouwers. Volgens een strakke planning en met 
de bouwplannen in de hand beginnen onze werknemers 
met het afbreken en verplaatsen van constructies om de 
renovatie zo gestructureerd mogelijk te laten verlopen. Met 
deze werkwijze transformeren wij ook veel bedrijfspanden 
tot woningen, waarbij het gebouw tot casco wordt 
gedemonteerd.

Alle vrijkomende materialen worden op voorhand in kaart 
gebracht middels een (circulaire) materialeninventarisatie. 
Hierin bepalen we of iets geschikt is voor hergebruik, het zij 
direct of indirect. De herbruikbare materialen die vrijkomen bij 
renovatie wordt afgezet onder diverse kanalen. Het overige 
wordt afgevoerd naar een erkende afvalverwerker om 
gerecycled te worden.

  Scheffer Groep beschikt voor renova-

tiesloop over de volgende certificaten: 

•  Systeemcertificaat op basis van de BRL 

Veilig en Milieukundig Slopen SVMS-007 

> VCA** voor het toepassingsgebied: 

> uitvoeren van renovatie- en totaal-

sloopwerken

•  Kwaliteitsmanagementsysteemcertificaat 

NEN-EN-ISO 9001:2015 voor het toepas-

singsgebied: 

> verrichten van renovatie- en overige 

algehele sloopwerken

Bij renovatiesloop blijft een pand, zoals een ziekenhuis, 

productiehal of een woning, vaak in gebruik. Een 

uitstekende voorbereiding en planning zijn daarom 

onmisbaar. We streven naar een maximaal hergebruik 

van materialen en we denken in het voortraject mee om 

de overlast voor bewoners en werknemers tijdens de 

renovatie zoveel mogelijk te beperken. Ook treft Scheffer 

Groep alle mogelijke maatregelen, zodat de dagelijkse 

werkzaamheden veilig en hygiënisch door blijven gaan.
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TOTAALSLOOP›
  Scheffer Groep beschikt voor totaal-

sloop over de volgende certificaten: 

•  Systeemcertificaat op basis van de 

BRL Veilig en Milieukundig Slopen 

SVMS-007

•  VCA** voor het toepassingsgebied: 

> uitvoeren van renovatie- en totaal-

sloopwerken

•  Kwaliteitsmanagementsysteemcertifi-

caat NEN-EN-ISO 9001:2015 voor het 

toepassingsgebied: 

> verrichten van renovatie- en overige 

algehele sloopwerken

TOTAALSLOOP

Veiligheid voor onze medewerkers en omstanders staat altijd 
voorop. Wij werken met goedgekeurd materieel en schermen de 
locatie uitermate goed af. Onze medewerkers zijn allemaal in het 
bezit van het certificaat ‘Basisveiligheid (VCA)’. Daarnaast worden 
ze voortdurend opgeleid en bijgeschoold, zodat ze op de hoogte 
zijn van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van veiligheid 
en slooptechnieken.

Voordat de ‘sloopschaar op een object afgaat’, hebben we alle 
herbruikbare materialen handmatig verwijderd en opgeslagen 
of getransporteerd naar één van onze afzetkanalen. Materialen 
die niet direct kunnen worden hergebruikt, door bijvoorbeeld 
schade of veroudering, worden in een werkplaats bewerkt zodat 
ook deze materialen na bewerking geschikt zijn voor een tweede 
leven. De overgebleven stromen worden op locatie bij de bron 
gescheiden en afgevoerd naar een erkende afvalverwerker om 
gerecycled te worden. 

Binnenstedelijke sloop
Wij zijn gespecialiseerd in binnenstedelijke sloopwerken met 
minimale hinder voor de omgeving en met maximale veiligheid. 
Door onze goede voorbereiding en precieze manier van werken, 
kunnen we een compleet pand slopen zonder dat aangrenzende 
gebouwen daarvan schade ondervinden. Onze medewerkers 
kunnen zelfs een waardevolle voorgevel behouden, terwijl de rest 
van het pand – inclusief fundering – wordt verwijderd.

Wij scoren uitmuntend op plan van aanpak. Theorie en praktijk 
gaan hierdoor in perfecte harmonie samen!

Bij totaalsloop zorgt Scheffer Groep ervoor dat de sloop op 

de meest duurzame wijze wordt uitgevoerd. Alle vrijkomende 

materialen worden op voorhand in kaart gebracht middels 

een materialeninventarisatie. Hierin bepalen we of iets 

geschikt is voor hergebruik, hetzij direct of indirect. De 

herbruikbare materialen die vrijkomen worden afgezet onder 

diverse kanalen. Afval zoals glas, isolatiemateriaal, puin en 

hout, wordt strikt gescheiden en afgevoerd naar een erkende 

afvalverwerker om gerecycled te worden. 
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Scheffer Recycling verwerkt en bewerkt alle ingekomen stromen 
op de meest duurzame wijze. Zo wordt al het afval bij moderne 
sorteerstraten gesorteerd voor recycling. Al het puin en asfalt 
wordt in eigen beheer op locatie gebroken tot granulaat. Dit 
granulaat leveren wij vervolgens in verschillende soorten én 
maten. De toepassingen van het granulaat zijn zeer divers. 
Zo kan dit worden gebruikt als fundament onder wegen en 
fietspaden of wordt het gebruikt in de betonindustrie bij de 
productie van nieuwe beton. Onze granulaten worden geheel 
onder certificaat gemaakt en geleverd.

Naast alle soorten granulaten leveren wij onder andere zand, 
grond, teelaarde en LD mix. Daarnaast nemen wij diverse 
stromen in, zoals: groenafval, houtafval, bouwafval, grond en 
alle soorten puin.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over onze recyclinglocatie? Heeft u een 
partij puin om te storten of om te laten ophalen? Of wilt u advies 
over de toepassing van granulaat voor uw project? Aarzel dan 
niet en neem contact met ons op, wij helpen u graag!

Roderwolderdijk 9B
9744 TE HOOGKERK
Telefoon: 050 305 20 68  
E-mail: hoogkerk@scheffergroep.nl

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 7.00 tot 16.30 uur

RECYCLING›

Scheffer Groep beschikt over een eigen recyclinglocatie. 

Scheffer Recycling opereert vanuit Hoogkerk (Groningen) 

en bedient hiermee een groot deel van de noordelijke 

markt. Voor het storten van diverse soorten puin en 

afval kunt u bij ons terecht. Uiteraard halen wij dit ook 

graag bij u op! Daarnaast leveren wij diverse soorten 

bouwstoffen, zowel afgehaald als geleverd op locatie. 

Wij werken met vaste transporteurs en kunnen met de 

diverse voertuigen iedere locatie bereiken.

RECYCLING

  Scheffer Groep beschikt voor recycling over de 

volgende certificaten: 

•   VCA** voor het toepassingsgebied: 
> de productie van granulaten

•   Kwaliteitsmanagementsysteemcertificaat NEN-
EN-ISO 9001:2015 voor het toepassingsgebied: 
> de productie van granulaten

•   KOMO® productcertificaat op basis van BRL 
2506-1 voor recyclinggranulaten

•   NL BSB productcertificaat op basis van BRL 
2506-2 voor recyclinggranulaten

•   Ministeriële erkenning voor de werkzaamheid 
“Produceren van bouwstoffen, grond of bag-
gerspecie” voor de BRL 2506-2 – Recyclinggra-
nulaten (productgroep A).
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› TOEKOMST
De snelle en noodzakelijke verandering van lineair naar 
circulair brengt een ander begrip van bouwen en slopen 
met zich mee. 
Dit zorgt ervoor dat partijen steeds vaker een 
samenwerking aangaan om grip te krijgen op de 
levenscyclus van materialen, gebouwen en infrastructuur. 
Bij het ontwerp wordt al rekening houden met de 
einde-levensfase van een gebouw en daarmee de 
herbruikbaarheid van de onderdelen ervan. We gaan 
dus meer demonteren en hergebruiken versus slopen en 
recyclen.

Dit is waar wij als Scheffer Groep dus ook energie in steken. 
De relatie met onze opdrachtgevers wordt transparanter en 
we investeren in nieuwe relaties.
We zien een verschuiving van de onderaannemersrol naar 
hoofdaannemer/adviseur en proberen in een zo vroeg 
mogelijk stadium van een project aan tafel te zitten om 
mee te denken en te adviseren over mogelijkheden en 
hergebruik. Zo bouwen we aan een vaste en intensieve, 
proactieve relatie met opdrachtgevers en ontwikkelaars.
Ontzorgen door kwaliteit en vertrouwen is ons vak!

demonteren en hergebruiken 
versus slopen en recyclen
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› SOCIALE  
IMPACT
Scheffer Groep voelt zich betrokken bij de samenleving. We 
zijn een maatschappelijk relevant bedrijf.
Door innovatieve slooptechnieken te ontwikkelen en hierdoor 
efficiënt(er), duurzamer of meer circulair te kunnen werken, 
verkleinen we de negatieve impact van ons werk en vergroten 
we onze bijdrage aan een betere toekomst.

Scheffer Groep vindt duurzame inzetbaarheid van onze 
medewerkers belangrijk. Zo willen wij werk maken van 
de gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van onze 
medewerkers. Dit zorgt voor meer werkplezier, minder 
ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit.
Kennis en vakmanschap worden steeds belangrijker om 
de veranderingen in de maatschappij en in ons vakgebied 
bij te kunnen houden. Scheffer Groep neemt de sociale 
verantwoordelijkheid om mensen te blijven ontwikkelen en op 
te leiden. Hiernaast zijn wij een erkend leerbedrijf en zetten 
wij tevens op veel projecten mensen in met een afstand tot de 
arbeidsmarkt.

Veel (sloop)projecten worden aangenomen waaraan een 
SROI-eis gekoppeld is. Dit is een verplichting om een deel van 
de aanneemsom te investeren in een maatschappelijk project. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan het te werk stellen van mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt.

‘SCHEFFER GROEP:
BETROKKEN BIJ DE 

SAMENLEVING’
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Hoofdvestiging

Rondweg 82
8091 XK Wezep
Tel. (038) 376 22 22
info@scheffergroep.nl
www.scheffergroep.nl

Recyclinglocatie Hoogkerk

Roderwolderdijk 9B
9744 TE Hoogkerk
Tel. (050) 305 20 68
hoogkerk@scheffergroep.nl
www.scheffergroep.nl


