
Equipment Dienstverlening Composteerinrichting

De bodem
als basis

VGR Equipment



VGR
Equipment

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.

Buitensportaccommodaties vragen om regelmatig 

onderhoud om sporters steeds weer de beste 

condities te bieden. Vanzelfsprekend beïnvloeden 

weersomstandigheden de kwaliteit van het veld. 

Maar ook kunstmatige (over)bemesting en te vaak 

maaien kunnen het veld, oftewel de bodem, uit balans 

Topconditie

VGR Equipment

“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.

VGR Equipment is meer dan een praktische verkoop- 

en serviceafdeling van machines en onderdelen. 

Wij importeren en ontwikkelen innovatieve en 

toonaangevende machines om de bodembewerking 

te verbeteren. Dit doen wij met in het achterhoofd ons 

uitgangspunt ‘de bodem als basis’. Vanzelfsprekend 

maken wij daarbij gebruik van de kennis en ervaring 

van onze tak Dienstverlening. Door onze machines te 

gebruiken, herstelt en versterkt de bodem zich op een 

natuurlijke wijze. Wij zijn ervan overtuigd dat wij met 

onze machines de meerwaarde van VGR Equipment in 

het bodemverbeteringsproces laten zien.
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brengen. Hierdoor ontstaan er storende lagen in de 

sportvelden. De oplossing? VGR Equipment doet niet 

aan symptoombestrijding. Wij behandelen de bodem 

op een deskundige manier. Dat betekent dat wij de 

bodemsamenstelling beoordelen en rekening houden met 

de aanwezigheid van organische stoffen, voedingsstoffen, 

lucht, water en de temperatuur. Zo ontstaat er weer een 

gezonde basis voor goede plantgroei.

Innovatie

TopChanger

Informatie

Met onze kennis en jarenlange ervaring zoekt VGR 

Equipment steeds naar praktische oplossingen om de 

kwaliteit van de bodem en het bodemleven te verbeteren. 

Wij doorgronden het probleem, analyseren en bieden 

oplossingen. Oplossingen die verder gaan.

Eén van de door VGR Equipment ontwikkelde machines 

is de TopChanger. Deze machine brengt de samenstelling 

van de bodem weer in balans. De TopChanger belucht 

de bodem en voegt eventueel gelijktijdig zand of 

bodemverbeterende producten toe. Dit resulteert in 

een gezonde bodem waardoor de plantgroei verbetert. 

Bovendien levert inzet van de TopChanger minimale hinder 

op voor gebruikers. 

Wilt u meer weten over de TopChanger? Vraag de brochure 

aan of neem contact met ons op. Onze accountmanagers 

vertellen u graag meer over de TopChanger.

Service

U kunt bij VGR Equipment terecht voor onderhoud, 

reparatie en vervanging van uw tuin- en parkmachines en 

slijtdelen. Onze serviceafdeling is ingericht om elke vraag 

of reparatie te beantwoorden. Praktisch en efficiënt.

Leverancier

VGR Equipment importeert en verkoopt machines van 

gerenommeerde merken voor het onderhouden van uw 

buitensportaccommodatie of natuurgebied. Vanzelfsprekend 

zijn wij ook uw adviseur als het om de aanschaf van tuin- en 

parkmachines gaat. Onze kennis en ervaring uit onze tak 

Dienstverlening zetten wij daar graag voor in. U heeft bij 

ons de keuze uit een ruim assortiment machines. In veel 

gevallen kunt u aan de hand van een demonstratie bepalen 

of de machine voldoet aan uw eisen en wensen.

Wilt u meer weten over VGR Equipment of wilt u uw 

buitenaccommodatie of natuurgebied in topconditie 

brengen? Neem dan contact met ons op. 

Wij doorgronden problemen, 
analyseren en bieden oplossingen.

Daarom ontwikkelt VGR Equipment in eigen beheer 

machines die de juiste capaciteiten hebben om 

bodemgerelateerde problemen aan te pakken. Met de 

machines van VGR Equipment streven wij naar een 

betere sportbeleving voor buitensporters en een prettige 

buitenruimte voor recreanten.

U kunt ons bereiken op:

📞 0183 - 401 306  of   ✉ info@vgr.nl
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