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Een van de speerpunten voor 2017 is de eerste 
eigen machine van de VGR Groep: de TopChanger. 
De TopChanger is een beluchter die in één werk-
gang alle bewerkingen uitvoert die nodig zijn om 
de bodem in conditie te brengen. De TopChanger 
belucht de bodem, voegt bodemverbeterende 
stoffen toe en injecteert zand. VGR Groep heeft 
per 1 september Hans van den Hurk aangetrok-
ken voor de afdeling Equipment. Zijn takenpak-
ket bestaat uit het doorontwikkelen van de 
TopChanger en het ontwikkelen van nieuwe VGR-
machines. De doelstelling daarbij is helder: ‘In de 
komende vijf jaar willen we ieder jaar één nieuwe 
machine op de markt brengen. Dit kan een hulp-
stuk zijn voor een bestaande bodemverbeterende 
machine, maar ook een compleet nieuwe bodem-
verbeteraar.’ Hans heeft in zijn eerste maanden 
bij VGR niet stilgezeten. Samen met golfbaan de 
Wouwse Plantage, de eerste golfbaan in Nederland 
die de TopChanger aangeschaft heeft, ontwikkelde 
hij al een eerste prototype van de Bunkerbuddy: 

een prototype waarmee de TopChanger bijgevuld 
kan worden tijdens het injecteren. Daarnaast is de 
Bunkerbuddy geschikt voor het vullen van bun-
kers. Hans wil het portfolio van VGR de komende 
jaren verder uitbouwen. 

De verkoop van onder andere de TopChanger 
wordt door Ruud de Deugd voor zijn rekening 
genomen. Ruud is in oktober op proef begonnen 
bij VGR Groep en is per 1 januari officieel in dienst 
op de afdeling Equipment. Ruud is verantwoorde-
lijk voor de machineverkoop en is vertegenwoor-
diger voor Nederland en België voor de merken 
Trimax, Dennis en Sisis. Ruud moet interesse gaan 
creëren voor het portfolio van VGR en in het bij-
zonder voor de TopChanger. Concreet houdt dit in 
dat hij veel onderweg zal zijn en bij golfbanen en 
BVO’s langsgaat om interesse te peilen. ‘Mensen 
kennen de TopChanger inmiddels wel, maar het 
wordt nu tijd om vraag te creëren. Daarom zijn we 
van plan om een demotour te gaan doen langs 
golfbanen en voetbalverenigingen met Trimax, 
Dennis en Sisis; we willen kijken hoe we hen in 
het onderhoud kunnen ondersteunen. Ook willen 
we het komend jaar een dealernetwerk op poten 
zetten voor Trimax, Dennis en Sisis. Het doel voor 
dit jaar is dan ook om het netwerk verder uit te 

breiden en bestaande klanten te ondersteunen 
waar nodig.’ 

Naast equipment en dienstverlening heeft de VGR 
Groep ook een divisie op het gebied van compos-
tering. Op die afdeling is sinds 1 januari Martijn 
Holster werkzaam. Martijn, voorheen zelfstandig 
hovenier, zal bij VGR zowel het maken als verkopen 
van compost voor zijn rekening nemen. ‘Mijn taak 
daarin zal voornamelijk bestaan uit het geven van 
advies: wat is er nodig en waar wordt het voor 
gebruikt? Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan 
welke grond er gebruikt moet worden voor bepaal-
de planten of onder het gazon.’ Voor komend 
jaar hoopt Martijn persoonlijk zijn kennis op het 
gebied van bodemkunde uit te breiden en zo veel 
mogelijk doelgroepen in de markt te bereiken. In 
eerste instantie zal de focus voornamelijk liggen op 
hoveniers en gemeenten. Martijn zal voornamelijk 
actief zijn in de regio Noord-Brabant, Gelderland 
en Zuid-Holland.

VGR Groep is klaar voor het nieuwe jaar. In de 

afgelopen maanden is er veel nieuw personeel 

aangetrokken en is er verder gewerkt aan het 

(door)ontwikkelen van machines. En dat alle-

maal met één uitgangspunt: de bodem als basis. 

Tijd om de drie divisies van de VGR Groep onder 

de loep te nemen: equipment, dienstverlening 

en compostering.
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