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 Boetes voor werkbussen
Er vinden politiecontroles plaats om te kijken 
of er wel gepaste afstand wordt gehouden in 
werkbussen. Zo heeft de politie in één week 
maar liefst voor 15.000 euro aan boetes uit
geschreven voor uitzendkrachten die te dicht 
op elkaar zaten in een bus. Ook de VHG laat 
weten al diverse geluiden van groenbedrijven 
te hebben gehoord over politiecontroles. 

Creatieve oplossing
Hoveniersbedrijf Meker Tuinen heeft speci
aal vanwege de coronamaatregelen nieuwe 
doorzichtige tussenschotten gemaakt voor in 
de werkbussen. Van Elteren: ‘Het idee heb ik 
eigenlijk afgekeken van de supermarkten. En 
in een ander werkbusje heb ik inmiddels ook 

een harde plexiglas oplossing gezien, maar dat 
schijnt niet te mogen vanwege de veiligheid. 
Zulke schotten kunnen gevaarlijk versplinteren 
bij een ongeluk.’ 
‘Rijder en bijrijder blijven op veilige afstand van 
elkaar. Dit heeft ons nog geen tien euro per 
scherm gekost’

DIY
Van Elteren legt uit hoe je in een handomdraai 
je hoveniersbus coronaproof maakt. 
‘Wij hebben een doorzichtig plastic tafelkleed 
op maat geknipt: 50 cm bij 1 mm en er toen 
aan de korte kant een wasdraad in gestikt.  
Zo kun je het scherm ophangen van de spiegel 
naar het achterbord van de bus. Rijder en  
bijrijder blijven zo op veilige afstand van elkaar. 

Dit heeft ons alles bij elkaar nog geen tien euro 
per scherm gekost.’ 
 
Heb je geen zin om dit scherm zelf te 
maken? Donar Groen heeft een kantenklaar 
scherm in het assortiment. Zo bescherm je je 
medewerkers zonder dat je achter de naai
machine hoeft te kruipen.

'Zo kun je het bijhuren van auto’s minimaliseren'

Hovenier Bas van Elteren van hoveniersbedrijf Meker Tuinen deelt een goede green hack in tijden 

van corona: een zelfgemaakte plastic scheidingswand, waardoor het toch mogelijk is om met twee 

man in de werkbus te zitten.
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