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Moederbedrijf Duchell neemt Range King
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Van De Efteling naar De Loonsche Duynen
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Japanse kever komt nu 'Vlug' deze kant op
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Fraude met urentellers in Denemarken via
Duitse handelaar
30-06-2021

Golfbaan Naarderbos wil weer open in 2022
29-04-2021

VACATURES
Servicemedewerker (40 uur) bij Rentokil
09-07-2021

Senior vakredacteur voor groene vakbladen
06-05-2021

Arwin Verschoor, oprichter van VGR

VGR Groep: al 20 jaar de bodem als basis
vrijdag 16 juli 2021

VGR Groep uit Almkerk viert in november zijn 20-jarig jubileum. Daarom lichten we komende tijd
verschillende onderdelen van het groenbedrijf uit. Deze keer met een blik in onze archieven. 

Auteur: Nino Stuivenberg

VGR Groep is in 2001 opgericht door Arwin Verschoor. Hij begon twintig jaar geleden met de tak VGR
dienstverlening voor onderhoud van sportvelden en golfbanen, als eenmanszaak. Daarna is het
bedrijf fors gegroeid. Verschoor startte een machinetak, VGR Equipment, waar onder andere de VGR
Topchanger ontwikkeld werd, een machine die in heel wat landen gebruikt wordt. Later kreeg hij de
kans om de composteerinrichting van familie over te nemen, waarmee de derde VGR-divisie
opgestart werd. Van een enkel visitekaartje groeide Verschoor naar een professioneel bedrijf: 

Onderscheid
In totaal werken er nu, verdeeld over de drie divisies, zo'n 30 medewerkers, in de zomer aangevuld
met vakantiekrachten. Het motto voor al die divisies is altijd hetzelfde gebleven: de bodem als basis.
Het bedrijf heeft de ambitie om op die voet verder te gaan en specialistisch werk te doen. 'Daar
kunnen wij het onderscheid in maken', aldus Arwin Verschoor van VGR. 

Met de tijd mee
Vanwege het jubileum hebben we ook wat oude artikelen met VGR uit ons archief gehaald. Een kleine
selectie:
- We schrijven 2012 als de VGR Topchanger voor het eerst klaar is voor de praktijk. 
- Diezelfde Topchanger kreeg al snel internationale bekendheid. In 2015 werd de machine verkozen
tot Turf Care Product of the Year.
- Een terugblik op het vorige jubileum van VGR, eind 2016. 
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'Water. Het nieuwe goud!' thema voor 14e
Nationale Grasdag
donderdag 2 september 2021

Dutch Open op Bernardus Golf
donderdag 16 september 2021 t/m
zondag 19 september 2021

Saltex 2021
woensdag 3 november 2021 t/m
donderdag 4 november 2021
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In beeld: greenkeepers bereiden voor op Big
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Ben Hooper verkozen tot Greenkeeper of
the Year 2021
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Ryder Cup-superintendents over
leiderschap, toernooivoorbereiding en
fouten
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Uitreiking Greenkeeper of the Year gemist?
Kijk hem hier terug!
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Vragenvuur met Yana Batista Rodriguez:
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