
31www.fieldmanager.nl

Zwaagstra Beton is producent van onder andere 
betonplaten en keerwanden die geplaatst 
worden op sportparken en rond sportvelden. 
Deze producten worden vervaardigd in de 
vier fabrieken van Zwaagstra, waar het niet zo 
eenvoudig is om mensen te ontvangen en de 
producten te laten zien. André Veerkamp van 
het bedrijf legt uit: ‘In onze carrouselfabrieken zit 
ontzettend veel techniek. We kunnen daar wel 
gasten ontvangen, maar je wilt niet te veel van 
het productieproces prijsgeven. Daarom zochten 
we een manier om gasten te ontvangen waarbij 
we buiten de fabriek om alle producten kunnen 
laten zien. Zo is het idee van een open showtuin 
ontstaan, waar mensen een goede indruk krijgen 
van onze producten. Directie en collega’s waren 
hier direct enthousiast over. Met een showtuin 
kunnen we potentiële klanten hier het complete 
verhaal laten zien.’

Showtuin voor gasten
De aanleg van de showtuin, die zo’n 250 m2 
groot wordt, is momenteel nog in volle gang. 

Volgens Veerkamp is de tuin straks dagelijks 
open voor publiek. ‘In deze open showtuin  
willen we aannemers, adviesbureaus, gemeen
ten en sportverenigingen ontvangen. Zo kun
nen mensen, bijvoorbeeld van een sportver
eniging, in alle rust zelf komen kijken, ook in de 
weekenden. De tuin geeft een mooi beeld van 
wat we allemaal doen op het gebied van sport, 
maar ook voor andere sectoren.’ In de tuin 
komen onder meer betonplaten met richting
loze antislip te liggen, betonplaten met schoon
looproosters, goten en keerwanden. Verder 
ligt er straks een kunstgrasmat, Zwaagstra’s 
hoekoplossing voor velden, staat er hekwerk en 
mogelijk zelfs een tribune – eigenlijk een ver
zameling van wat Zwaagstra zoal kan leveren 
aan betonproducten voor sportparken.

Kansen in sportsector
Het terrein van de showtuin, eerder gebruikt als 
parkeerplaats, moet vanaf februari toegankelijk 
zijn voor publiek. In het ontwerp valt op dat 
sport een grote rol speelt. Veerkamp legt uit: 

‘Zwaagstra is nog niet heel lang actief in de 
sportsector, maar we voeren er steeds vaker 
projecten uit, ook deze zomer weer. We zien 
steeds meer kansen liggen. Een sportaannemer 
die betonplaten nodig heeft, zoekt een volgen
de keer keerwanden en komt dan ook weer bij 
ons uit. De markt was nieuw, maar we voelen 
ons er prima in thuis. De aantallen die nodig 
zijn, kunnen we goed aan, de logistiek ook: het 
past bij ons. Daarom ligt er in de showtuin ook 
veel nadruk op sport.’

Wie eens extern wil vergaderen in de regio 
Hoogeveen, kan dat bij Zwaagstra doen, in 
combinatie met een bezoek aan de showtuin. 
‘Je kunt dan eerst vergaderen en aansluitend 
onze showtuin en fabriek bezoeken. Wij verzor
gen koffie en een broodje, zodat we het nuttige 
met het aangename combineren. Het doel van 
onze showtuin is om als leverancier dichter bij 
de klant te komen, en ik heb het idee dat dit 
met de Zwaagstra Arena wel gaat lukken.’

Zwaagstra Arena vanaf voorjaar 2021 te bezoeken

Hoe kun je minder tastbare producten van beton toch aantrekkelijk tentoonstellen? Met mooie 

praktijkvoorbeelden. Zwaagstra Beton kiest er daarom voor om bij zijn bedrijfslocatie in 

 Hoogeveen een eigen showtuin in te richten: de zogenoemde Zwaagstra Arena. De aanleg  

vindt momenteel nog plaats, maar vanaf 2021 is hij toegankelijk voor iedereen.
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Showtuin vol betonproducten 
voor sportparken

De aanleg is momenteel nog in volle gang.
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