
SPORT EN RECREATIE
Betonoplossingen voor de Sport en Recreatie sector.

De sport en recreatie sector is bij SIMbeton aan het goede adres voor beton oplossingen. De 
antislip SIMnop betonplaten zijn bijvoorbeeld een goed alternatief voor standaard straat-
klinkers bij sportparken. De SIMgras betonplaten zijn ideaal voor de verharding bij camping 
paden. De gekleurde betonplaten zijn bijvoorbeeld een mooi alternatief voor de houten stei-
gers van jachthavens.

Sportparken 
Voor de verharding rond een sportveld kiezen steeds meer sportparken voor de SIMnop sport 
betonplaten in plaats van de standaard straatklinkers of betontegels. Hierdoor krijgt onkruid 
veel minder kans in vergelijking met betonstenen of tegels.

Campings
Een goede toegankelijkheid is van groot belang op een camping. Goede verharden paden op 
een camping zijn namelijk belangrijk voor de gasten en hun caravans en campers. Betonplaten 
zijn daarnaast in te zetten voor stabiele staplaatsen voor de caravans en campers.

Jachthavens
Een orginele oplossing voor steigers bij een Jachthaven zijn de gekleurde betonplaten Colore 
van SIMbeton. Het gekleurde beton geeft een strakke uitstraling en de SIMnop betonplaten 
zorgen voor de benodigde grip.
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Orginele aanlegsteiger met gekleurde beton-
platen.

Elke Jachthaven heeft een aanlegsteiger nodig voor 
het aanleggen van boten en schepen. Een beton-
nen aanlegsteiger is een goed alternatief voor de 
standaard houten aanlegsteigers. Een aanlegsteiger 
van beton is duurzamer en gaat langer mee dan een 
houten aanlegsteiger. Daarnaast zijn er bij SIMbeton 
en tal van mogelijkheden met de betonplaten. Ge-
adviseerd wordt om voor de SIMnop betonplaten te 
gaan met een antislip-werking. Deze SIMnop beton-
platen zijn verkrijgbaar in de Colore (gekleurde) vari-
anten met bijvoorbeeld de kleuren antraciet, rood, 
geel of blauw.

In het verleden heeft SIMbeton bij de jachthaven een 
Makkum een betonnen aanlegsteiger geplaatst met 
rode gekleurde betonplaten. 

Veilige paden op uw camping of vakantiepark.

Een goede toegankelijkheid is van groot belang op een camping. Naast de auto’s, caravans en 
campers moeten ook de gasten zich makkelijk kunnen verplaatsen, zo ook mindervalide. Goede 
verharden paden op een camping zijn daarom belangrijk.
Voor deze verharding zijn er verschillende mogelijkheden. Bijvoorbeeld de SIMgras betonplaten 
voor het verkeer op de camping. Zo heeft u geen last meer van modderige paden maar wordt 
ook de groene omgeving niet verstoord.
Voor een veilig gevoel zijn onze SIMnop antislip betonplaten uitstekend te gebruiken in plaats 
van standaard betonplaten. De noppen geven een veilig gevoel bij het berijden en het belopen 
van de SIMnop platen. De paden zijn niet zo glad als gewone betonplaten, waardoor ook mind-
ervalide gasten op de camping zich met een veilig gevoel kunnen verplaatsen.



Sportparken kiezen steeds vaker voor betonplaten.

Voor de verharding rond een sportveld kiezen steeds meer sportparken voor de SIMNOP® bet-
onplaten in plaats van de standaard straatklinkers of betontegels. Hierdoor krijgt onkruid veel 
minder kans in vergelijking met betonstenen of tegels. 
Betonplaten zijn onderhoudsvriendelijker omdat de betonplaten niet poreus zijn zoals beton-
stenen. Betonstenen hebben een poreuze open structuur dat vocht vasthoud zodat mos en onk-
ruid makkelijk kunnen groeien.
SIMNOP® betonplaten zorgen daarnaast voor een veilig gevoel, de antislip werking van het nop-
penprofiel zijn ideaal voor sportparken. SIMBETON zorgt ook voor een goede afwatering door-
middel van betonputten en betongoten.
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