We gaan deze keer op bezoek bij Michel Schijf, directeur van ‘Michel Schijf
Tuinbouwtechniek B.V. ‘
Wie is Michel Schijf? Hij begint met veel enthousiasme te vertellen:
Michel is geboren en getogen in het dorp De Kwakel, tussen Uithoorn en
Aalsmeer.Hij heeft in Amsterdam de UTS gevolgd, nu beter bekend als MTS. Hij was
niet echt een geduldig ventje op die leeftijd. Na het behalen van zijn diploma ging hij
stage lopen in Engeland, bij een bedrijf waar hij veel opstak over kasverwarming.
Na deze stage is Michel in contact gekomen met Frans van Zaal, hier heeft hij stage
gelopen op de tekenkamer. Op een gegeven moment is aan Michel gevraagd of het
hem niet wat leek om een filiaal op te zetten in de Noordoostpolder. En Michel dacht:
Ach ja, waarom niet? Na 3 jaar en wisselende successen heeft Michel in 1978
besloten om een eigen bedrijf in Luttelgeest op te zetten: Michel Schijf
Tuinbouwtechniek bv.
Het bedrijf is gespecialiseerd in beregening, automatisering, scherminstallaties en
assimilatiebelichting. Inde jaren dat Michel zijn bedrijf runde, waren er goede tijden
maar zeker ook minder goede tijden, neem de oliecrisis. In 1980 dacht hij er zelfs
even aan om van baan te veranderen, maar heeft dit uiteindelijk niet gedaan.
In 1991 verhuist Michel met zijn bedrijf van de Blankenhammerweg naar de
Kuinderweg. Het bedrijf is per toeval ook in de biogasinstallaties terecht gekomen,
door een vraag van een buurman!

Het bedrijf is niet alleen actief in de Noordoostpolder maar ook veel in het
buitenland. Michel is ook actief in Afrika, Kenia, Tanzania, India, Chili. Voor de
project in deze landen worden hier in Luttelgeest de verwarmingsinstallaties op
biogas gebouwd. De installaties worden in containers naar hun bestemming
gebracht. Als ze zijn aangekomen brengt Michel zelf een bezoek aan het land om
dan samen met de opdrachtgever de machines te installeren. Het komt ook wel voor
dat er nog niet genoeg werk gedaan is, en dan kan Michel de installatie niet
aansluiten. Hij geeft dan aan wat er gedaan moet worden zodat hij bij zijn volgende
bezoek alles wel kan aansluiten.
Michel heeft nog 1 continent op zijn wensenlijstje staan. Hij zou nog graag eens in
Australië willen werken. Wie weet zal daar in de toekomst ook een installatie van
Michel geplaatst worden: Michel Schijf Green Energy BV.
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