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Voorbij Funderingstechniek is gevestigd in het westelijk 
havengebied van Amsterdam. Een unieke locatie  
aan het Noordzeekanaal waar ons prima faciliteiten  
ter beschikking staan. 

Al sinds 1935 houden wij ons bezig met funderingstechniek 
en grond- en waterkerende constructies voor woning-, 
utiliteits- en infrabouw. In een voortdurend veranderende 
markt speelt ons bedrijf een prominente rol in het  
ontwikkelen van nieuwe funderingsoplossingen.  
Vanuit onze thuismarkt voeren wij op projectbasis werken 
uit in de gehele wereld, met name waar het gaat om  
specialistische technieken.

Wij leveren draagvermogen met gebruikmaking van  
diverse paaltypen. Onze damwanden en combiwanden 
vinden hun toepassingen bij de aanleg van bouwputten, 
parkeerkelders, kademuren en kofferdamconstructies.

Onze manier van handelen komt tot uiting in onze slogan 
“Denkkracht. Daadkracht. Draagkracht.”. Dit staat voor 3D. 
En wie aan 3D denkt, denkt aan perspectief en diepgang. 
Dat is wat wij u te bieden hebben.

Wij nodigen u uit om een beroep te doen op onze kennis  
en ervaring. Wij kunnen en willen graag met u meedenken.

Ieder bouwproject vraagt om vroegtijdig overleg van  
alle betrokken partijen. Het gaat namelijk over mensen  
en wensen, engineering, wet- en regelgeving en lokale  
omstandigheden. Het is ons streven om samen met u  
te komen tot technisch en economisch verantwoorde  
funderingsconstructies, passend in het totale bouwconcept 
en rekening houdend met de omgeving.

In onze rijke historie zijn we op vrijwel elke locatie in  
Nederland actief geweest. Daarbij hebben we een  
enorme hoeveelheid kennis en ervaring opgedaan.  
De grondgesteldheid kent voor ons weinig geheimen meer. 
Veelal zijn wij bekend met de lokale omstandigheden  
en de vereiste funderingsdiepten.

Onze kennis en ervaring op het gebied van grondmechanica 
en de uitvoering van funderingswerken zetten wij in om uw 
wensen te vertalen naar een totaaloplossing. Van ontwerp 
en engineering tot uitvoering. Uiteraard met aandacht voor 
het tijds- en kostenaspect, altijd anticiperend op de lokale 
omstandigheden en binnen de kaders van wet- en regelgeving.  
Resulterend in de meest geëigende funderingsoplossing. 

Naast het zelfstandig ontwerpen van alternatieve  
funderingsconstructies is - in combinatie met zusterbedrijven 
en andere partners - een integrale aanpak van ontwerp en 
uitvoering van complete bouwputten, kelderconstructies en 
bedrijfs vloeren tevens mogelijk. Hierbij zijn alle technieken 
en risico’s op elkaar afgestemd en geoptimaliseerd.

• Betrouwbaarheid
• No nonsense aanpak
• Creativiteit
• Innovatief zijn
• Gericht op duurzame relaties

Kernwaarden
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Na Denkkracht (ontwerp en engineering) volgt Daadkracht 
(uitvoering). Daadkracht is alleen effectief als je gericht, 
zorgvuldig en doordacht te werk gaat. Zowel onze  
stafmedewerkers als onze funderingsploegen zijn dan 
ook gericht op doordachte productiviteit. Na een gedegen 
werkvoorbereiding houden wij er van de mouwen op te 
stropen en de overeengekomen planning na te komen.  
Of het nu gaat om draagvermogen of grond- en  
waterkerende constructies, ook in de uitvoeringsfase wil 
Voorbij Funderingstechniek uw partner zijn.

De combinatie van creativiteit en praktische kennis  
en ervaring vormt de basis voor onze uitvoering.  
Om klussen te klaren op het land of vanaf het water  
beschikken we over een uitgebreid en modern machinepark. 
Altijd in goede handen bij ons gekwalificeerd personeel. 

Bij onvoorziene omstandigheden op de bouwplaats willen 
wij meedenken om tot snelle en betrouwbare oplossingen 
te komen. Ook bij bijzondere projecten waar het er om 
spant - zoals buitendienststellingen van het spoor of  
wegafsluitingen - kunt u op ons rekenen. Onze gemotiveerde 
vakmensen en grote hoeveelheid equipment staan daarbij 
garant voor het nakomen van een strakke planning.

Deeluitmakend van TBI Infra en een uitgebreid professioneel 
netwerk kunnen wij zorgen voor een adequate aanpak van 
elk project van vrijwel elke omvang. Middels een goede 
voorbereiding, communicatie met alle betrokken partners 
en begeleiding tijdens de uitvoering houden wij daarbij 
greep op het gehele proces.

Voorbij Funderingstechniek wil in de markt bekend staan 
als een betrouwbare partner met een gevoel van  
verantwoordelijkheid voor veiligheid en kwaliteit.  
Daarom hanteren wij hiertoe een strikt beleid. Van onze 
partners verwachten wij hetzelfde. De normen wat betreft 
kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu worden verzekerd 
door te werken volgens procedures en handboeken die 
zijn opgesteld conform de richtlijnen van ISO 9001 en het 
VCA** veiligheidssysteem. Een normering die structureel 
wordt getoetst door een onafhankelijke instantie.

Vanuit onze maatschappelijke functie staan goede arbeids-
omstandigheden, bouwplaatsveiligheid, productveiligheid 
en zorg voor het milieu centraal in ons handelen.  

Wij maken gebruik van de CO2-prestatieladder om onze 
CO2-productie in kaart te brengen en te reduceren en  
daarmee invulling te geven aan duurzaam ondernemerschap.
Binnen onze onderneming (TBI) is een gedragscode  
opgesteld met als leidraad herkenbare normen en waarden, 
passend in het dagelijks zakelijk verkeer. Van onze  
medewerkers wordt verwacht dat zij deskundig en  
professioneel met het in hen gestelde vertrouwen omgaan.

Om toekomstige daadkracht te waarborgen leveren wij een 
bijdrage in de aanwas en scholing van vakkundig personeel. 
Samen met diverse onderwijsinstellingen bouwen we aan 
de kwaliteit van het bouwtechnisch onderwijs door  
afstudeerfaciliteiten en praktijkstages aan te bieden.

• Omzet: ca. € 40 miljoen
• Medewerkers: ca. 110 mensen
• Certificering: VCA** met railaddendum
• Lid van de NVAF
• Lid van de Betonvereniging

Onderdeel van TBI Infra

Feiten & cijfers
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draagkracht
Onze producten

Ons denken en doen resulteert in draagvermogen en  
grond- en waterkerende constructies. Vooruitstrevende  
en tegelijkertijd praktische toepassingen. Wij bieden onze 
opdrachtgevers oplossingen voor hun vraagstukken en  
voelen ons verantwoordelijk voor het eindresultaat.

Een deel van onze oplossingen draagt de gedeponeerde 
merknaam Voton. Letterlijk een samentrekking van  
Voorbij en Beton, maar figuurlijk ook van creatief, innovatief 
en degelijk. Of van betrouwbaar en betaalbaar. Voton is het 
praktische resultaat van onze gerichtheid op verbeteringen, 
gekoppeld aan onze letterlijk grondige kennis van de  
Nederlandse bodem. Want er is vrijwel geen funderingslocatie 
in Nederland waar we niet zijn geweest.

Voorbij Funderingstechniek is deel van een groter geheel.  
De financiële draagkracht van ons moederconcern TBI Infra 
stelt ons in staat om weloverwogen investeringen te doen 
in specifiek materieel of nieuwe technieken als dat nood-

zakelijk is. Zo kunnen wij vernieuwende projecten doen en 
ons blijven doorontwikkelen. Bovendien kunnen wij u  
hierdoor op projectbasis van dienst zijn over de gehele wereld. 
In dat geval zullen wij samen met u en onze eigenaren een 
risicoanalyse opstellen en zoeken naar de voor alle partijen 
beste formule van samenwerking voor dit specifieke project.

We streven naar duurzame relaties gebaseerd op een brede 
dienstverlening. We willen graag uw bouwpartner zijn, met 
oog voor kwaliteit en respect voor mens en milieu.
 
Wilt u dit ook? Bel ons. Dan maken we direct een  
vrijblijvende afspraak.

Paalsystemen 
In de Grond Gevormde Palen
• Combinatiepaal
• Fluïdatiepaal
• Hoge Snelheids Paal (HSP)
• Verdringende Schroef Paal (VSP)
• Verdringende Vibratie Paal (VVP)
• Vibropaal

Prefab palen
• Prefab paal
• Energiepaal
• Koppelpaal
• Ribbelpaal

Verankeringsystemen
• Ankerpaal (VAP)
• Combinatiepaal
• MV-paal
• Prefab ribbelpaal
 
 
 

Staalconstructies
• Stalen damwand
•  Grote diameter  

open buispaal
• Verankeringen
• Stempelingen

Onze diensten

Engineering van draagvermogen

Grondkerende constructies
• Bouwkuip
• Kademuur
• Kofferdam

Verhuur
• Stalen damwand
• Balkstaal en buizen
• Voorboorkranen
• Heitraversen
• Pontons



Voorbij Funderingstechniek B.V.
Postbus 20701
1001 NS Amsterdam
Siciliëweg 61
1045 AX Amsterdam

T 020 - 40 77 100
F 020 - 40 77 199

info@voorbijfunderingstechniek.nl
www.voorbijfunderingstechniek.nl
 

Voorbij Funderingstechniek is een  
TBI Infra onderneming.
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Denkkracht. Daadkracht. Draagkracht.


