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De bodem als basis

VGR Groep is een innovatieve dienstverlener op het 

gebied van het aanleggen en onderhouden van groen 

voor buitensportaccommodaties en natuurgebieden. 

Ons uitgangspunt is daarbij steeds ‘de bodem als 

basis’. U vindt dat duidelijk en herkenbaar terug in 

onze activiteiten. 

Onze bedrijfsonderdelen versterken elkaar in onze passie. 

Wij bieden beheerders en vooral de gebruikers van groen 

optimale sportcondities en een prettige recreatieve omgeving.

Het speelveld vormt een belangrijke basis voor 

buitensporters. Iedere sport stelt specifieke eisen aan de 

ondergrond. Immers, de bodem is de basis.

Sport en spel

VGR Dienstverlening

“Wij verbeteren de 
bodem op een 

innovatieve manier.”

VGR Groep bestaat uit drie pijlers:

▻  VGR Dienstverlening;

▻ VGR Equipment;

▻ VGR Composteerinrichting.

VGR Groep verbetert de bodem op een innovatieve 

manier; met oog voor de natuurlijke behoeften van de 

bodem en het bodemleven. U bent door onze op de 

bodem gerichte werkwijze verzekerd van een optimale 

conditie van uw groen.

Iedere grasmat, houtsingel, berm en ander groen vraagt 

om specifiek onderhoud. Aanleg en onderhoud gaan 

bij VGR Dienstverlening verder dan het uitrollen van 

een grasmat, maaien of snoeien. VGR Dienstverlening 

adviseert met kennis van de bodem en het bodemleven. 

Wij leveren maatwerk. Een gedegen analyse van de bodem 

vormt de basis voor onze aanpak. Uiteraard hebben wij 

oog voor het gebruik van het groen. De grasmat van een 

park moet aan andere eisen voldoen dan de grasmat van 

een voetbalveld of een green. Hoe specifiek de eisen ook 

zijn, VGR Dienstverlening zorgt voor een optimale conditie 

van uw groen. VGR Equipment maakt voor de ontwikkeling 

van machines gebruik van de kennis en ervaring van VGR 

Dienstverlening. Door dit samenspel zijn wij in staat de 

bodem nog beter te behandelen.



www.vgr.nl

Dat geldt voor de professionele maar ook voor de 

recreatieve sporter. Een veld moet aan alle sport- en 

speleisen voldoen. VGR Dienstverlening weet wat 

sporters verlangen van een veld om optimaal te kunnen 

presteren. 

Wij houden bij het leggen en onderhouden van de 

grasmat rekening met de gewenste speeleigenschappen. 

Een goede inventarisatie, met een aansluitend advies én 

onderhoud van het veld, zorgen voor een grasmat waar 

iedere sporter blij van wordt.

Groene buitenruimte

Ruimte voor recreatie is belangrijk. Het geeft mensen en 

dieren de ruimte om te ontspannen. Structureel onderhoud 

is noodzakelijk voor het behoud van de recreatieve waarde 

van de natuur.

VGR Dienstverlening onderhoudt en beheert groene 

buitenruimtes met oog voor de ecologische waarde van 

het natuurgebied. 

Een stabiele bodem is voorwaarde 
voor goede groei.

Informatie

Wilt u meer weten over VGR Dienstverlening of wilt u 

uw buitenaccommodatie of natuurgebied in topconditie 

brengen? Neem dan contact met ons op. 

U kunt ons bereiken op:

📞 0183 - 401 306  of   ✉ info@vgr.nl

Onze professionele aanpak beperkt 
de hersteltijd van de natuur tot een 
minimum.

Onze professionele aanpak beperkt de hersteltijd van 

de natuur tot een minimum. Niet alleen de natuur 

maar ook recreanten ondervinden weinig hinder van 

onze werkzaamheden. De opstaande groei die wij 

tijdens het onderhoud oogsten, verwerken wij in de 

composteerinrichting van VGR. Op deze manier produceren 

wij op milieuvriendelijke wijze duurzame energiebronnen 

voor de lokale markt.

Waterbeheer

Professioneel beheer van de natuur in de zogenoemde 

waterstroomgebieden draagt in hoge mate bij aan 

de veiligheid in deze gebieden. Onderhoud van de 

begroeiing rondom water is belangrijk; het reguleert de 

waterhuishouding in de bodem en het zorgt voor een 

goede afvoer van het overtollige water. U bent met VGR 

Dienstverlening verzekerd van een deskundige aanpak en 

gedegen onderhoud van waterstoomgebieden. 

Partner

VGR Dienstverlener doet meer dan het aanleggen en 

onderhouden van groen en gras. Wij zijn graag uw partner.

Wij adviseren u over de meest geschikte aanpak van de 

bodem. Want als de basis goed is, is er langdurig ruimte 

voor recreatie en sport- en speelplezier.
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