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In Hoogeveen produceert Zwaagstra Beton 
dagelijks zo’n vijftienhonderd betonplaten. 
Een deel daarvan is uitermate geschikt voor de 
aanleg van voetpaden rond sportvelden. De 
toplaag van de deze platen heeft een stroeve 
structuur zonder richting, oftewel een richting-
loze antislipstructuur.

Geen hijsogen, geen onkruid
‘Betonplaten met deze structuur bieden ontzet-
tend veel grip. Dat voorkomt dat mensen uit-
glijden. De platen worden zelfs niet glad onder 
natte omstandigheden’, vertelt André Veerkamp 
van Zwaagstra Beton. ‘De platen hebben een 
kleine vellingkant en geen hijsogen; ze kun-

nen met vacuümunits gelegd worden. Doordat 
ze geen hijsogen hebben, kan er bovendien 
geen onkruid doorheen groeien. Dat scheelt 
de vereniging of gemeente veel werk in het 
onderhoud.’

Ook een hoekopstelling met een straal van 
3,5 meter is kant-en-klaar te bewonderen in 
de nieuwe Zwaagstra Arena. Veerkamp: ‘We 
hebben om de hoekcombinatie een hekwerk 
geplaatst zoals op sportvelden gebruikelijk is. 
Je krijgt daardoor het gevoel alsof je op een 
echt kunstgrasveld staat en weet exact hoe het 
er in de praktijk uitziet.’

Onder meer hoekopstelling en betonplaten met extra grip te zien in Zwaagstra Arena

De afgelopen maanden is er aan de  

Stephensonstraat 107 in Hoogeveen hard  

gewerkt aan de aanleg van een permanente

showtuin met daarin alle prefabbeton

producten van Zwaagstra Beton. De nadruk in 

de showtuin ligt op betonproducten die  

normaliter toegepast worden rond kunstgras

sportvelden. De showtuin is daarom omge

doopt tot Zwaagstra Arena.

Zwaagstra Beton toont alle 
prefabbetonproducten in 
eigen showtuin

Zwaagstra Beton hoekoplossing
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Nieuw!
EUROGRASS TetraTop 100
✓  Supersnelle opkomst óók bij lage temperaturen
✓ Zeer goede ziekteresistentie en hoge vitaliteit

MEER INFORMATIE? 

Onze grasspecialisten helpen je graag! 

Bel 0485 550 983 of mail naar 

info@dsv-zaden.nl

Het beste van drie werelden!
Een uitgebalanceerd mengsel met drie rassen die elk een specifi eke 

eigenschap meebrengen om tot een top resultaat te komen. Door gebruik 

van dit uitgekiende mengsel is doorzaaien het hele jaar door mogelijk. 

Lage temperaturen of droogte vormen geen probleem. Kwaliteit en een 

robuust sportveld zijn daarmee gegarandeerd. 

Meer informatie over de sportmengsels van DSV zaden vindt u op 

www.dsv-zaden.nl. Onze grasspecialisten geven u graag advies 

op maat over de keuze van het juiste sportmengsel.

50%
Tetrasport
• Supersnelle opkomst
• Hoog kiempercentage
•  Verbeterde ziekteresistentie 

en vitaliteit
• Topprestaties bij doorzaaien

25% 
Pollen
•  Groeit 25% sneller 

dan een gemiddeld 
Engels raaigras bij 
lage temperaturen

•  Zeer goede 
ziekteresistentie

25%
Eurosport
•  Zeer hoogwaardige 

diploïd Engels Raaigras
•  Topper in de beste 

Europese rassenlijsten
•  Robuust ras met 

hoge bladfi jnheid

Alle producten op één plaats
De Zwaagstra Arena bevindt zich bij het  
 kantoor van productiehal 2 van Zwaagstra 
Beton in Hoogeveen. ‘Het is een showtuin van 
ruim driehonderd vierkante meter’, vertelt 
Veerkamp. ‘Al onze prefabproducten zijn er te 
zien, waarbij er speciale aandacht is voor onze 
kunstgrasproducten. Maar ook al onze keer-
wanden, goten en silowanden staan er, net als 
alle mogelijke structuren die onze betonplaten 
kunnen hebben. Voor sportaccommodaties 
is de richtingloze antislipstructuur de beste 
oplossing, maar we hebben bijvoorbeeld ook 
platen met een gladde, een gebezemde of een 
traanplaatstructuur. In de showtuin kun je alle 
verschillende toplagen bekijken en voelen.’

Bij elk product staat een bordje met een 
QR-code. Veerkamp: ‘Via die QR-code kom je 
rechtstreeks op de webpagina van het betref-
fende product terecht, waar je alle eigenschap-
pen en toepassingsmogelijkheden vindt. Zo 
levert onze showtuin 24 uur per dag, zeven 
dagen per week informatie.’

Alternatief voor beurzen
Het idee voor de Zwaagstra Arena ontstond 
vorig jaar, vertelt Veerkamp. ‘Door de corona-
pandemie werden alle beurzen geannuleerd. 
We moesten op zoek naar een andere manier 
om mensen onze producten te laten ervaren. 
Want we kunnen veel informatie geven via  
brochures en productbladen, maar een echt 
goede indruk van onze betonproducten krijg je 
pas als je ze in het echt ziet.’

In de showtuin staan alle producten bij elkaar, 
uitgestald op een ondergrond van ECO-
granulaat. ‘Voorheen moesten we met een golf-
kar over het terrein rijden om onze klanten de 
verschillende artikelen te laten zien. Nu staan 
ze allemaal geconcentreerd op één plaats. 
De showtuin is buiten en biedt veel ruimte. 
Daardoor kunnen we iedereen op een veilige 
manier, met afstand tot elkaar, laten zien wat 
we te bieden hebben.’

Dag en nacht geopend
De Zwaagstra Arena bevindt zich aan de 
Stephensonstraat 107 in Hoogeveen, bij  
productiehal 2 van Zwaagstra Beton. ‘Op een 
paar kleine details na is hij gereed, maar  
geïnteresseerden zijn nu al welkom om een 
kijkje te komen nemen’, aldus Veerkamp.  
De showtuin is vrij toegankelijk op elk moment 
van de dag, zeven dagen per week.

2 min. leestijd

Zwaagstra Beton hoekoplossing

Zwaagstra Arena

www.zwaagstrabeton.nl

QR-code 
Zwaagstra Arena - 

RAS-betonplaat

BE SOCIAL 
Scan, lees & deel!


