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I still haven’t found what I’m looking for, zong U2 
ooit. Ook menig medewerker in de groensector 
zal dit deuntje ooit hebben gezongen, op zoek 
naar zijn machine. De gloednieuwe machineportal 
van Poel Bosbouw moet hier een eind aan maken, 
vertelt Paul van der Poel. ‘Wij merken dat bedrijven 
in de groensector al jaren behoefte hebben aan 
een track & trace-systeem op hun machine. Bij de 
grotere wsw- en hoveniersbedrijven bijvoorbeeld 
raakt veel zoek. We horen geluiden dat machine-
beheerders machines vaak moeilijk kunnen vinden 
als deze gekeurd moeten worden of als ze voor een 
nieuw project nodig zijn of voor andere doelein-

den. Deze machineportal is bedoeld voor bedrijven 
met een aanzienlijk machinepark, om uit te zoeken 
welke machine zich waar bevindt. Het komt niet 
zelden voor dat er van de honderd machines die 
gekeurd moeten worden dertig zoek zijn.’

Frustraties
De nieuwe machineportal en -app werden onlangs 
gelanceerd op de Groene Sector Vakbeurs in 
Hardenberg. Van der Poel: ‘We hebben daar een 
testversie geïntroduceerd, die we begin maart wil-
len lanceren op de markt. De beheerder heeft daar-
door direct overzicht: hij hoeft niet meer te zoeken 

naar zijn materieel.’ Van der Poel vertelt dat het 
zoekraken van materieel bij heel wat groenvoorzie-
ners voor frustraties zorgt: ‘Als je voor een project 
drie grondboren nodig hebt, moet je als beheerder 
vaak eerst twintig mensen bellen. Nu zie je direct 
in je scherm: Piet heeft er een, Henk heeft er een 
en Fred heeft er een in gebruik.’ 

Het gebruik is simpel, vertelt hij: ‘Bij de overdracht 
dient een gebruiker zijn machine te scannen. Wij 
zien na inloggen op onze website aan de hand van 
de QR-code en de daaraan gekoppelde database 
precies waar een kettingzaag of bosmaaier zich 

nooit meer zoeken naar kettingzaag 
met nieuwe app 
Gat in de markt voor track & trace-systeem tuin- en parkmachines

Het komt menige medewerker in het groenonderhoud bekend voor: je wilt aan het werk, maar waar heb je je motorzaag ook alweer gelaten? Met de 

nieuwe Poel-machineportal en -machineparkapp behoort dit probleem binnenkort tot het verleden.
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bevindt. We hebben dus direct overzicht. Maar ook 
de gebruiker ziet direct op de app in zijn telefoon 
welke machine hij zelf in beheer heeft, plus aanvul-
lende informatie over de keuringsdatum of een 
melding wanneer de keuringsdatum nadert. Ook 
ziet hij het direct als de machinebeheerder zijn 
machine terugroept omdat hij deze nodig heeft 
voor een ander project.’

Uitkomst
De app is een uitkomst voor iedereen met dertig 
machines of meer, die in één keer overzichtelijk 
wil weten waar zijn materiaal zich bevindt of wat 
de onderhoudshistorie of keuringsdatum ervan is. 
Een gevolg van het systeem is dat het verantwoor-
delijkheidsgevoel van de werknemers toeneemt, 
aldus Van der Poel: ‘Iedereen die de machine in 
ontvangst neemt, scant deze. Daardoor is er geen 
discussie over datum, tijd en plaats waarop de 
machine is overgedragen. Als je dit vastlegt, ont-

fermt de gebruiker zich wel over de machines die 
hij in beheer heeft: hij heeft ze gescand en kan er 
dus ook op aangesproken worden als hij de machi-
ne niet kan terugbrengen.’

De machineportal en -app zitten nu nog in de 
proeffase, vertelt Van der Poel. De reacties op de 
vakbeurs in Hardenberg waren in ieder geval uiter-
mate positief. ‘Veel geïnteresseerden vertelden me 
dat ze hier al jaren op zaten te wachten.’ Hoewel 
de officiële prijs nog niet bekend is, zal deze onder 
de één euro per maand liggen, afhankelijk van het 
aantal machines dat een gebruiker wil aansluiten. 
Geen geld, volgens Van der Poel, die stelt dat de 
machineportal en telefoonapp groenondernemers 
uiteindelijk heel wat kostbare (zoek)tijd en geld 
schelen. ‘En ze krijgen er gemak, overzicht en effi-
ciency voor terug!’

Deze machineportal is bedoeld voor bedrijven met een 

aanzienlijk machinepark, om uit te zoeken welke machine 

zich waar bevindt.
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