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ADVERTORIAL

Onderhoud én 
compostering 
onder één dak
VGR levert totaalpakket voor groenonderhoud

Gemeenten hebben hun handen vol aan groenbeheer. Goed groenbeheer bestaat niet alleen uit snoeien en zagen, stelt VGR Groep, ook compostering 

en verwerking vragen de nodige aandacht. VGR Groep is in staat om gemeenten en groenbeheerders volledig te ontzorgen. Het bedrijf levert een 

totaalpakket van onderhoud én compostering. Hiermee neemt het bedrijf de volledige keten uit handen van de opdrachtgever. 
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VGR is een bekende speler in de sport- en golfwe-
reld. Ook de specifieke aanpak van groenbeheer 
verdient de aandacht. VGR beheert groene buiten-
ruimtes met oog voor de ecologische waarde van 
het gebied. Het bedrijf heeft de kennis in huis om 
een totaalpakket aan groenonderhoud te leveren. 
Arwin Verschoor van VGR legt het uit: ‘In de zomer-
periode ligt onze focus op het onderhoud van gras 
en verzorgen we de bodem. Onze aandacht gaat 
dan met name uit naar sport- en speelvelden. In 
het najaar richten wij ons op het winterklaar maken 
van de natuur; dat betekent onder andere snoeien 
en zagen. De groenrestanten worden vervolgens 
opgeruimd en verwerkt en het gekapte hout wordt 
gechipt.’

Circulaire economie
Waar veel groenbedrijven alleen het onderhoud 
doen, gaat VGR dus nog een stap verder. Verschoor: 
‘Wij verwerken alle reststromen en waarderen ze 
op tot compost of biomassa. Wij brengen twee 
werelden bij elkaar: dienstverlening en verwerking. 
Zo dragen we bij aan een circulaire economie.’ De 
bodem dient bij werkzaamheden van VGR altijd als 
basis, aldus Verschoor. ‘Onze grootste kracht is dat 
wij altijd rekening houden met de bodem. Daar zijn 
wij volledig op ingericht. Als er ergens in de open-
bare ruimte bodemtechnische problemen zijn, bie-
den wij een oplossing. Werk uitvoeren is één, maar 
het is van groot belang om de bodem in goede 
staat achter te laten. Wij kijken verder en stellen de 
gebruiker, zoals recreanten, centraal.’

Oplossingen bieden
Gorinchem is één van de gemeenten waar VGR 
werkzaamheden uitvoert. Paul Busch, inmiddels 
zeven jaar werkzaam bij de gemeente Gorinchem, 
legt uit waarom zijn gemeente de samenwerking 
met VGR is aangegaan: ‘Toen ik hier zeven jaar 
geleden aan het werk ging, lag er een enorme 
berg groenafval. Onze composteerinrichting was 
niet meer van deze tijd. Wij moesten daarom een 
andere oplossing te zoeken.’ De gemeente besloot 
groenrestanten af te voeren naar een recyclingbe-
drijf, maar bleef wel zitten met een enorme berg 
nog niet verteerd groenafval. De afvoerkosten voor 
deze berg waren echter zo hoog, dat de gemeente 
wederom op zoek moest naar een alternatief. Die 
zoektocht leidde naar VGR.

Efficiëntie
De samenwerking tussen de gemeente Gorinchem 
en VGR loopt inmiddels alweer twee jaar. Busch: 
‘Wij zijn met VGR op zoek gegaan naar een oplos-
sing die praktischer en efficiënter was. Zij hebben 
hierbij ontzettend met ons meegedacht. Wij zaten 
met een enorme berg onvoldoende verteerd 
groenafval, die verzadigd was met onverteerd 
restmateriaal zoals plastic, puin en ijzer. VGR heeft 

deze afvalberg op een voor ons zeer efficiënte 
wijze weten te scheiden en verwerkt tot compost.’ 
Inmiddels is de gemeente Gorinchem zover dat zij 
zelf geen compost meer maakt. VGR neemt haar 
die zorg uit handen. Busch is dus erg tevreden 
met de werkwijze van VGR. ‘Zij zorgen ervoor dat 
ingevoerde materialen direct versnipperd wor-
den. Hierdoor wordt er geen lucht vervoerd, maar 
massa. Op die manier ga je een stuk efficiënter te 
werk.’
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