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Al sinds 2000 levert Poel Bosbouwartikelen 
verschillende gereedschappen aan Accres. 
‘Het merk Stihl heeft een goede reputatie en 
is betrouwbaar. Als Accres hebben wij gezien 
dat Stihl zich de afgelopen jaren verder heeft 
ontwikkeld, met name in accugereedschappen. 
Naar onze mening blijven zij hierin de concur-
rentie voor’, aldus Richard Zunnebeld, locatie-
verantwoordelijke van Stadspark Berg en Bos in 
Apeldoorn, een onderdeel van Accres.

Duurzaam met minder geluid
Accres heeft Poel Bosbouwartikelen ingescha-
keld om een deel van het motorisch handge-
reedschap te vervangen. Zowel Accres als Poel 
Bosbouwartikelen hecht veel waarde aan duur-
zaamheid. De overstap naar accugereedschap 
is dan ook logisch. ‘Wij zijn trots dat wij deze 
samenwerking verder kunnen professionalise-
ren. Accres heeft een praktijkgerichte en duur-
zame keuze kunnen maken voor de machines, 
waarbij geen concessies zijn gedaan aan de 
output en tevens een mooie besparing wordt 
bereikt dankzij de alkylaatbrandstof’, aldus Wiljo 

van Essen van Poel Bosbouwartikelen. Voor 
een optimale bezoekerservaring op de locaties 
heeft accugereedschap als voordeel dat er 
veel minder geluid wordt geproduceerd. ‘Het 
onderhoud van Stadspark Berg en Bos waarbij 
machines nodig zijn, moest in het verleden 
altijd plaatsvinden tussen 08.00 en 10.00 uur, 
voordat de grote bezoekersstromen voor de 
Apenheul door dit prachtige park lopen. Met 
de nieuwe accugereedschappen is de overlast 
zo veel minder, dat er de hele dag machinaal 
onderhoud gepleegd kan worden. Daardoor is 
een ruimere planning mogelijk en worden er 
meer projecten uitgevoerd op jaarbasis’, licht 
Richard Zunnebeld toe. Naast de bosmaaiers 
zijn ook de benzineheggenscharen vervangen 
door accuvarianten die over dezelfde kracht 
beschikken, maar veel stiller en schoner zijn. 
Tevens heeft Accres de gelegenheid aangegre-
pen om ervaring op te doen met de handge-
dragen accubladblazer BGA100 van Stihl.

Veiligheid en lease
Behalve minder geluid zijn er nog vele andere 
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voordelen te noemen die kunnen motiveren 
om de overstap naar accugereedschappen te 
maken. De gereedschappen werken ergono-
mischer doordat het gewicht van de machines 
een stuk lager is. De materialen zijn veilig en 
beter voor de gezondheid van de medewerkers 
omdat er minder uitstoot is. Alles bij elkaar 
waren er voldoende redenen voor Accres om 
met Poel Bosbouwartikelen te kijken naar de 
beste mogelijkheid om over te stappen naar 
accugereedschappen van Stihl. ‘Met het Poel-
machineconcept hebben wij voor Accres de 
maandelijkse onderhoudskosten van de machi-
nes inzichtelijk gemaakt en kan Accres vertrou-
wen op snelle en deskundige service voor zijn 
motorische en accuhandgereedschappen’, zegt 
Wiljo van Essen.

De gemeente Apeldoorn heeft een leasecon-
tract met Poel Bosbouwartikelen. Dat bleek 
voor Accres ook een goede oplossing. Dankzij 
het goede en nauwe contact tussen Accres 
en de gemeente Apeldoorn kwam de moge-
lijkheid ter sprake om machines te leasen 

bij Poel Bosbouwartikelen. Daarop besloot 
Accres een leasecontract aan te gaan met Poel 
Bosbouwartikelen.

‘Door de overstap naar accumachines met 
een leasecontract hebben wij een stap gezet 
naar een professionelere uitstraling van onze 
locaties. Met dit contract hebben wij altijd de 
garantie van goed en nieuw materiaal. Bij uitval 
van machines is er direct vervangend materiaal 
beschikbaar en wij worden volledig ontzorgt 
in het onderhoud van de materialen’, aldus 
Richard Zunnebeld. Hij heeft met zijn team op 
Stadspark Berg en Bos ook te maken met piek-
perioden waarin meer materiaal nodig is. Poel 
Bosbouwartikelen biedt Accres dan de moge-
lijkheid om voor korte perioden extra machines 
te huren.

Cultuurverandering
Verder vertelt Richard Zunnebeld dat naast 
Stadspark Berg en Bos ook andere locaties van 
Accres tevreden zijn over de overstap. Op de 

kinderboerderijen was men eerst sceptisch; op 
deze locaties is altijd met motorisch gereed-
schap gewerkt. Maar door het leasecontract, de 
genoemde voordelen en de ervaring die er nu 
is heeft de overstap tot een ware cultuurveran-
dering geleid. Ook bij openluchtbad Boschbad 
en de parkeerplaats Berg en Bos is de tevreden-
heid over het onderhoud groot.

Ruimte voor ontwikkeling
Accres zal de komende jaren gebruik blijven 
maken van de diensten en machines van Poel 
Bosbouwartikelen. Om de cirkel rond te maken, 
zou het mooi zijn als de accu’s opgeladen kon-
den worden via zonnepanelen op de locaties. 
Dat is voor nu nog toekomstmuziek.
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Over Accres:
Accres uit Apeldoorn is een multimaatschappelijke dienstverlener, 
dat wil zeggen beheerder en exploitant van maatschappelijk vast-
goed. Accres beheert zwembaden, wijkcentra, sporthallen, kinder-
boerderijen en parken. Op en rond de ruim tachtig exploitaties die 
Accres beheert, worden vele gasten verwelkomd die allemaal een 
optimale bezoekerservaring krijgen aangeboden. Voor opdracht-
gevers is Accres een enthousiaste, betrouwbare partner met ambi-
tie, die houdt van resultaten die staan en zoveel mogelijk meetbaar 
worden gemaakt. Daarnaast biedt de afdeling Sportstimulering ook 
activiteiten en evenementen aan om mensen in beweging te  
krijgen. Meer informatie vindt u op www.accres.nl.

Over Poel Bosbouwartikelen BV:
Poel Bosbouwartikelen bestaat dit jaar veertig jaar en is daarmee 
de oudste en tevens grootste Stihl-dealer van Nederland. Poel 
Bosbouwartikelen is een dynamisch, servicegericht bedrijf voor de 
groene sector. Poel levert machines, onderdelen en accessoires van 
Stihl, klimmaterialen, persoonlijke beschermingsmiddelen, zaag-
schoenen, veiligheidsschoenen, beschermende werkkleding en  
producten voor de boom. Naast een grote voorraad van deze  
producten heeft Poel uitgebreide specialistische kennis in huis om op 
ieder vakgebied goed te kunnen adviseren. Onderhoud, keuringen en 
reparaties kunnen volledig in eigen huis of op locatie voor u worden 
verzorgd. Meer informatie vindt u op www.poelonline.nl.
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