
Beton is 
natuurlijk 
mooi





ZWAAGSTRA BETON,
STANDAARD PRODUCTEN EN MAATWERK! 

De betonproducten van Zwaagstra Beton 

uit Hoogeveen hebben één gezamenlijke 

leidraad: afspraak is afspraak! Als wij iets 

afspreken dan houden we ons daar aan. 

De productie van de betonproducten 

bestaat naast het vervaardigen van vele 

soorten betonplaten, keerwanden en 

(lijn)afwateringsgoten ook steeds meer uit 

klantspecifi eke oplossingen. Het standaard 

assortiment wordt in strakke en maatvaste 

stalen mallen gemaakt. 

De klantspecifi eke producten vaak in 

houten mallen speciaal voor het project 

gemaakt, maar een combinatie van 

houten mal en stalen mal komt ook 

regelmatig voor. 

Meedenken tot er een passende oplossing 

is, innovatieve producten daar waar 

gevraagd en effectief transport is een 

driehoek die als basis dient binnen 

Zwaagstra Beton.

Veranderingen in de markt geven telkens 

weer aanleiding tot het aanpassen van 

assortimenten, het optimaliseren of het 

innoveren in de productieprocessen.

Met deze werkwijze is de Zwaagstra 

Beton steeds meer een vooraanstaande 

fabrikant en leverancier geworden binnen 

het werkgebied Nederland, België en 

Duitsland.



KOMO BETONPLATEN 200 X 200 X 14 CM / 16 CM
Afmetingen Type Aslast Net Dikte net Betonkwaliteit
200 x 200 x 14 cm Glad 15T Enkel net 5 mm C45-55
200 x 200 x 14 cm Glad (agriplaat) 16T Enkel net 5 mm C50-60
200 x 200 x 14 cm Glad 20T Enkel net 8 mm C50-60
200 x 200 x 16 cm Glad 20T Dubbel net 5 mm C45-55
200 x 200 x 14 cm Bezemstructuur 15T Enkel net 5 mm C45-55
200 x 200 x 14 cm Bezemstructuur 20T Enkel net 8 mm C50-60
200 x 200 x 16 cm Bezemstructuur 20T Dubbel net 5 mm C45-55
200 x 200 x 14 cm Gebezemd 15T Enkel net 5 mm C50-60
200 x 200 x 14 cm Gebezemd 20T Enkel net 8 mm C50-60
200 x 200 x 14 cm Hoeklijn bezemstructuur 20T Enkel net 8 mm C60-75
200 x 200 x 16 cm Hoeklijn bezemstructuur 20T Dubbel net 5 mm C60-75

PASPLATEN KOMO, DIVERSE AFMETINGEN
Afmetingen Type Aslast Net Dikte net Betonkwaliteit
200 x 150 x 14 cm Glad 20T Enkel net 5 mm C50-60zvb
200 x 150 x 16 cm Glad 20T Enkel net 5 mm C50-60zvb
200 x 150 x 14 cm Bezemstructuur 20T Enkel net 5 mm C50-60zvb
200 x 150 x 16 cm Bezemstructuur 20T Enkel net 5 mm C50-60zvb
200 x 150 x 14 cm Gebezemd 20T Enkel net 5 mm C50-60
200 x 150 x 14 cm Hoeklijn bezemstructuur 20T Enkel net 5 mm C60-75
200 x 150 x 16 cm Hoeklijn bezemstructuur 20T Enkel net 5 mm C60-75

200 x 100 x 14 cm Glad 20T Enkel net 5 mm C50-60zvb
200 x 100 x 16 cm Glad 20T Enkel net 5 mm C50-60zvb
200 x 100 x 14 cm Bezemstructuur 20T Enkel net 5 mm C50-60zvb
200 x 100 x 16 cm Bezemstructuur 20T Enkel net 5 mm C50-60zvb
200 x 100 x 14 cm Gebezemd 20T Enkel net 5 mm C50-60
200 x 100 x 14 cm Hoeklijn bezemstructuur 20T Enkel net 5 mm C60-75
200 x 100 x 16 cm Hoeklijn bezemstructuur 20T Enkel net 5 mm C60-75

200 x 300 x 14 cm Gebezemd 15T Dubbel net 6 mm C50-60
200 x 300 x 14 cm Glad 15T Dubbel net 6 mm C50-60

HANDELSKWALITEIT BETONPLATEN 200 X 200 X 14 CM / 16 CM
Afmetingen Type Aslast Net Dikte net Betonkwaliteit
200 x 200 x 14 cm Glad 15T Enkel net 5 mm C45-55
200 x 200 x 14 cm Glad (agriplaat) 16T Enkel net 5 mm C50-60
200 x 200 x 14 cm Glad 16T Dubbel net 5 mm C45-55
200 x 200 x 14 cm Glad 20T Enkel net 8 mm C50-60
200 x 200 x 16 cm Glad 20T Dubbel net 5 mm C45-55
200 x 200 x 14 cm Traanplaatstructuur 15T Enkel net 5 mm C45-55
200 x 200 x 14 cm Traanplaatstructuur 20T Enkel net 8 mm C50-60
200 x 200 x 16 cm Traanplaatstructuur 20T Dubbel net 5 mm C45-55

HANDELSKWALITEIT PASPLATEN
Afmetingen Type Aslast Net Dikte net Betonkwaliteit
200 x 150 x 14 cm Traanplaatstructuur 20T Enkel net 5 mm C50-60zvb
200 x 150 x 16 cm Traanplaatstructuur 20T Enkel net 5 mm C50-60zvb

200 x 100 x 14 cm Traanplaatstructuur 20T Enkel net 5 mm C50-60zvb
200 x 100 x 16 cm Traanplaatstructuur 20T Enkel net 5 mm C50-60zvb



BETONPLATEN 
MET EEN STRAKKE TOPLAAG 

Met een betonplaat van Zwaagstra 

Beton beschikt u over een prima 

oplossing voor vele toepassingsgebieden. 

Terreinverharding, parkeerplaatsen, 

bedrijfsterreinen of een agrarische 

bestemming kunnen worden voorzien van 

tijdelijke of permanente bestrating. Ons 

assortiment is enorm breed en veelzijdig. 

Gemiddeld gesproken hebben we zo’n 

20.000 betonplaten op voorraad. 

Leverbaar in diverse structuren: 

glad met vellingkant, traanplaatmotief, 

bezemstructuur en gebezemd. 

Ook voor een strakke plaat met een stalen 

hoeklijn rondom bent u bij ons aan het 

juiste adres. We produceren platen met 

KOMO-certifi cering maar ook platen met 

handelskwaliteit (CE-norm). 

Wanneer de verharding wordt gelegd 

volgens de geldende legvoorwaarden bent 

u verzekerd van een strakke en duurzame 

oplossing. Elke ondergrond vraagt om 

een grondig gekozen verharding. Voor alle 

mogelijke belastingen en toepassingen 

hebben we een oplossing paraat.

Leggen vanaf de vrachtauto is mogelijk, de 

losplaats dient bereikbaar te zijn voor een 

vrachtauto met een drie-assige oplegger.





BETONPLATEN 
MET DIVERSE STRUCTUREN 

Waar een reguliere plaat met een strakke 

gladde toplaag niet voldoet is er de 

mogelijkheid voor een stroeve structuur. 

Deze betonplaten worden toegepast bij 

kavelpaden, fi etspaden, bedrijfsterreinen 

en vele andere toepassingsgebieden in 

de Grond-, Weg- en Waterbouw. Ook 

deze platen zijn in diverse afmetingen en 

aslasten verkrijgbaar.

Zwaagstra Beton heeft meerdere 

mogelijkheden voor een stroef oppervlak: 

een traanplaatstructuur, een gebezemde 

betonplaat of een prachtige ruwe 

toplaag met een bezemstructuur, het 

biedt oplossingen voor vele projecten. 

Op verzoek kunnen we voor uw project 

betonplaten met afwijkende structuren of 

b.v. uw logo mee storten.



SILOWANDEN / KEERWANDEN 
Afmetingen (hoogte x lengte) Voetbreedte
100 x 400 cm 50 cm
125 x 400 cm 70 cm
164 x 400 cm 75 cm
214 x 400 cm 100 cm
264 x 400 cm 120 cm

Passtukken leverbaar in 100, 200 en 300 cm lang, afwijkende maten op aanvraag!

Hoekoplossingen en begin- en eindstukken op voorraad!

Algemeen: 
met of zonder hak leverbaar!  Toe te passen met of zonder grondwalkering.



SILO- EN KEERWANDEN

Zwaagstra Beton produceert keer- en 

silowanden voor diverse doeleinden zoals 

hoogte verschillen opvangen, opslagsilo’s 

voor grondstoffen of voor het opslaan van 

agrarische producten als mais en gras.

De diverse hoogtes en uitvoeringen bieden 

vele mogelijkheden en toepassingen. Voor 

zowel de GWW-sector als de agrarische-

sector biedt Zwaagstra Beton een breed 

assortiment. 

De KOMO-gecertifi ceerde wanden zijn 

glad afgewerkt en geven een perfecte 

uitstraling van het project. 

Voor de GWW- sector is er een keur van 

mogelijkheden voor opslag van materialen 

en keren van grond. De reguliere keerwand 

wordt veelal toegepast bij een opslag 

mogelijkheid voor los gestorte materialen 

maar ook als grondkering bij trappen, 

kademuren, taluds of eenvoudig voor het 

opvangen van hoogteverschillen. 

Uiteraard kan een keerwand ook worden 

ingezet als silowand. De wanden zijn 

glad afgewerkt en geven een perfecte 

uitstraling van het project. Zwaagstra 

Beton biedt een prima keuze in types, 

afmetingen en uitvoeringen. 

Wanden worden vanaf de vrachtauto in 

het werk geplaatst, mits locatie bereikbaar 

is voor een vrachtauto met een drie-assige 

oplegger.





BASSINWANDEN

Een recente toevoeging aan ons 

assortiment is de Zwaagstra Beton 

Bassinwand, een speciale keerwand om 

snel en simpel een bassin mee op te 

bouwen. In een dergelijk bassin kan water 

opgeslagen worden maar bijvoorbeeld 

ook mest. Dit concept zetten we samen 

met gespecialiseerde partners in de 

markt: onder de naam BEFO BASSIN.

In de fabriek storten we o.a. 

stekkenbakken mee in de voet van elk 

element zodat er later op de bouw in 

het werk een strook beton gestort kan 

worden en op die manier een zeer sterke 

onderlinge koppeling tussen de elementen 

tot stand komt. Een mestbassin door 

middel van Zwaagstra Beton keerwand-

elementen past altijd op elk boerenerf, is 

strak en onopvallend. 



AFWATERINGSGOTEN
Omschrijving Productcode Afmetingen Sterkte Toplaag/rand Aslast
Verholen Goot HGG 200 F900 200x50x33 cm C50/60 Hoeklijn F900
Verholen Goot VG 200 F900 200x50x33 cm C50/60 Vellingkant F900
Slibvanggoot VGS 200 E600 200x50x42 cm C60/75 Vellingkant E600
Slibvanggoot VGS 200 F900 200x50x42 cm C60/75 Vellingkant F900

ZANDVANGPUT
Zandvangput 50x50x81 cm C50/60 Glad F900



AFWATERINGSGOTEN
EN ZANDVANGPUTTEN

De betonnen verholen goten van Zwaagstra 

Beton zorgen voor een perfecte afvoer van 

hemelwater.

De verholen goten zijn er met- en zonder 

stalen omranding en hebben een vlakke 

bovenzijde. Een sleuf van ca. 35 mm breed 

zorgt voor een goede waterdoorlaat. 

In combinatie met de zandvangput behoort 

wateroverlast op uw terrein defi nitief tot het 

verleden.

Gemiddeld valt er per jaar bijna 900 

mm neerslag in Nederland. De verholen 

goten zorgen voor een perfecte afvoer 

van hemelwater. De 160 mm diameter 

zorgt voor een hoge afvoercapaciteit 

van circa 4320 l./uur per goot, op een 

vloeroppervlakte van 80 m2. 

Naast de verholen goten produceert 

Zwaagstra Beton tevens een prima 

slibvanggoot en voor de agrarische sector 

een perssap duogoot. 



PERSSAP DUOGOOT
DE OPLOSSING VOOR ERFAFSPOELING
Zwaagstra heeft een tweetal producten 

ontwikkeld voor een correcte erfafspoeling, 

de Perssap Duogoot en het Perssap Duoblok.

Door de gescheiden afvoerbuizen en een 

doordacht wisselsysteem van de putdeksels 

biedt de Perssap Duogoot en het Perssap 

Duoblok de ideale oplossing voor het 

scheiden van de twee vloeistoffen. 

Het hemelwater wordt afgevoerd naar het 

oppervlaktewater of naar elders. Het perssap 

daarentegen wordt naar een mestkelder of 

een speciale sapput afgeleid welke zich naast 

de silo bevindt.
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KLANTSPECIFIEKE 
PRODUCTEN

Zwaagstra Beton maakt klant-specifi eke 

producten of halffabricaten. Wilt u weten 

of Zwaagstra iets voor uw bedrijf kan 

betekenen? Bel of mail ons voor een 

afspraak om samen met u te kijken naar 

een “keiharde” oplossing op maat.

Uiteraard kunnen wij u ook in een 

persoonlijk gesprek de voordelen van onze 

productie toelichten en samen met u 

nadenken over een gezamenlijke uitdaging.



SPECIALE 
KEERWANDEN

Voor een autotunnel in Assen hebben wij een 

zeer speciale geleide- keerwand gemaakt in 

een tweetal houten mallen. Deze wanden 

werden als tijdelijke geleidewanden gebruikt 

voor het ontgraven en storten van de 

diepwand.



SPECIALS / 
PROJECTOPLOSSINGEN

De afgelopen jaren hebben we aangetoond ook 

voor (grotere) projecten een betrouwbare partner te zijn, 

zo maakten we o.a.:

• Poeren

• Borstweringselementen

• Laadkuilwanden

• Diepwand-geleide-keerwanden

• Damplanken

• Betonbanden met natuursteen 



ZONNEPARKEN

Bij het TT-circuit is een grote zonne-motor-

port voor bezoekers gerealiseerd. Een 

mooie dubbelfunctie: parkeren en energie 

opwekken, dit alles op onze projectpoeren.



ZONNEPARKEN / 
DIRECT ONTKIST MACHINE

Duurzame energieopwekking is voor mens 

en milieu essentieel. We zijn daarom blij 

dat we de afgelopen jaren zeer nauw bij 

de realisatie van diverse zonneparken 

betrokken zijn geweest en nog steeds zijn. 

Voor een groot Zonnepark in Garijp (Fr.) 

boven op een voormalige vuilstortlocatie, 

leverden we speciale fundatieplaten 

geproduceerd op onze direct ontkist 

machinelijn om een met octrooi 

beschermd verankeringssysteem te 

realiseren. 



Constructiewijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.

Lindberghstraat 18
7903 BN Hoogeveen

T. 0528 - 28 70 07
F. 0528 - 23 29 70

E. info@zwaagstrabeton.nl
I. www.zwaagstrabeton.nl

EIGEN TRANSPORT

Sinds jaar en dag verzorgen wij zelf het 

transport van onze betonelementen. Ervaren 

logistieke planners zijn continu bezig met 

een soepele just-in-time-aanvoer : fl exibel en 

klachtgericht. 


