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Voor veel opdrachtgevers uit de groeiperiode is                        

IJsselmeerbeton nog altijd een begrip dat staat. Maar 

deze historische naam, hoe duidelijk en krachtig ook, zou 

de huidige organisatie geen recht doen. De IJB Groep is 

méér, en vooral veelzijdiger. Een complete toeleverancier 

en meedenker voor het totale funderingstraject van uw 

bouwconstructies, van eerste ontwerpschets tot en met 

realisatie en oplevering. De gebundelde kennis op het 

gebied van geotechniek, productie en uitvoering maakt 

een integrale aanpak van elk funderingsvraagstuk mogelijk 

en garandeert u daarmee een solide en economische            

oplossing. Innovatie, zowel technisch als organisatorisch, 

is bij de IJB Groep in de mortel gegoten en is voor iedere 

opdrachtgever een bron van inspiratie.

Van IJsselmeerbeton tot IJB Groep 

Wie en wat is de IJB Groep
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Totaal concept
Het Engelse woord voor beton is “concrete”. Wellicht is daarom snel 

helder wat de IJB Groep concreet voor u kan betekenen. Het IJB Totaal 

concept is een unieke formule voor funderingsconstructies waarbij 

u alle zorg voor het funderingswerk uit handen wordt genomen. 

U heeft één verantwoordelijke, en dus één aanspreekpunt voor uw 

gehele funderingstraject. Dit bespaart u tijd, zorgen en geld. Uw 

concrete wensen vertaalt de IJB Groep in concrete en efficiënte 

dienstverlening. Hoewel elke constructie weer anders is, voorziet 

het IJB Totaal concept altijd in een praktische prefab fundering 

op maat. Daarbij vormt de basistekening het werkfundament voor 

de ontwerper, de uitzetter én de montageploeg. Dat geeft een 

strakke planning, een snelle doorlooptijd en minimalisering van 

faalkosten. De praktijk heeft uitgewezen dat deze werkwijze bij 

zowel kleine als grote projecten voor een aanzienlijke besparing 

en grote klanttevredenheid zorgt.

Concrete oplossingen voor alle funderingsvraagstukken 
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Meten is weten, rekenen is tekenen. Een goede en economische fundering 

begint met het uitvoeren van geotechnisch bodemonderzoek. De IJB Groep 

realiseert dat met behulp van de modernste en betrouwbaarste techniek 

die de huidige tijd biedt. Door jarenlange landelijke onderzoekservaring 

worden de onderzoeksresultaten vertaald in praktische adviezen. In de 

adviseurs en engineers van de IJB Groep vindt u verrassend veelzijdige 

gesprekspartners voor uw constructeurs, om samen te werken aan de 

meest economische oplossing.

Bouwen op gegronde zekerheid 

Geotechniek
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Bouwen op solide advies en hechte bouwmaterialen levert               

een resultaat dat staat. De veelzijdigheid van de IJB Groep 

omvat daarom ook de fabricage in eigen beheer van elke soort 

betonmortel. Met twee productielocaties, in Lemmer en Emmeloord, 

kan elke volumevraag direct worden beantwoord. De mortel wordt 

geleverd aan de IJB productiefabrieken en rechtstreeks aan de               

bouwprojecten. 

De samenstelling van de mortel is als het dieet van een                        

topsporter: exact afgestemd op de behoefte. De betontechnologen 

van de IJB Groep zijn van alle markten thuis en stellen de juiste mix 

samen voor ondermeer hogesterkte beton, zelfverdichtend beton, 

vezel beton, vloeistofdicht beton, wegenbouw beton, gekleurd 

beton en verwarmd beton. Voor iedere stort geldt de optimale mix 

van kennis en materiaal.

Mortel

Veelzijdigheid voor de juiste mortel 
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Heipalen De reputatie van de IJB Groep rust op meerdere pijlers. Eén van 

de meest bekende is de voorgespannen prefab heipaal. De IJB 

Groep beschikt over een meer dan royale productiecapaciteit 

en een ruime, uitgekiende voorraad om snel of direct aan uw 

specifieke wensen te kunnen voldoen. De heipalen kunnen 

geleverd worden in verschillende schachtafmetingen en lengtes, 

met verschillende wapening. Desgewenst heeft u de keuze uit 

verschillende alternatieven voor een optimaal projectrendement. 

Ook het uitzetten en heien van palen is bij de IJB Groep in 

kostenefficiënte handen. De volledige heibegeleiding garandeert 

u een bouwproject met maximale draagkracht.

Een reputatie met draagkracht
10



Prefab fundering
op palen Hoe ver liggen prefab en maatwerk uit elkaar? In de huidige 

bouwpraktijk is de geprefabriceerde fundering veelal de optimale 

oplossing. De werkwijze: het ontwerpbureau van de IJB Groep 

berekent en tekent uw funderingsoplossing. Deze tekening 

vormt de basis voor zowel de productie als de montage. Na 

het productieproces monteren we de funderingselementen 

op de bouwplaats met eigen montage ploegen. De prefab 

fundering is een goed voorbeeld van het IJB Totaal concept. 

Voor alle funderingsconstructies voor woningbouw, 

appartementsgebouwen en utiliteitsgebouwen, kunt u bij de IJB 

Groep terecht.

Voor ieder project de juiste oplossing
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Besparen kan slim en solide. Daar waar heien niet noodzakelijk is, kan een prefab fundering “op staal”                     

worden toegepast: de IJB Smartfoot®. Een revolutionair systeem dat zich sterk onderscheidt van traditionele        

funderingen. De IJB Smartfoot® is op de juiste ondergrond een uiterst solide en tijdsbesparende oplossing. 

Ideaal voor aanzienlijke versnelling van het bouwproces, betere arbeidsomstandigheden en een duurzame, 

economische oplossing. 

Prefab fundering
op staal 

Als heien niet hoeft: de IJB Smartfoot®
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Productie Veelzijdigheid is het zichtbare resultaat van tientallen 

jaren vakmanschap en constante innovatie. In de 

productielocaties is volop capaciteit en voorraad om aan de 

meest uiteenlopende specifieke eisen te voldoen. Voor alle 

producten en werkzaamheden gelden de hoogst denkbare 

kwaliteitsstandaarden en contractuele garanties. En, niet 

onbelangrijk: voor elk vraagstuk biedt de IJB Groep een passende 

en duurzame oplossing. Mocht die niet beschikbaar zijn, dan 

wordt deze ontwikkeld en geproduceerd. Het gezegde “kan 

niet, bestaat niet” zult u niet tegenkomen bij ’s lands meest 

veelzijdige funderingsspecialist. Stel uw fundamentele vragen 

dus altijd aan de IJB Groep.

Kan niet, bestaat niet
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