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WERKENDAM - Convoi Exceptionnel. Bij dat bordje hoorde eigenlijk het woordje
'trÃ¨s' tussen. Want wat transportbedrijf Van de Wetering uit Loosdrecht de afgelopen
nacht vanuit de Bruningsstraat in Werkendam naar de haven van Rotterdam vervoerde,
was inderdaad erg uitzonderlijk.
Op de oplegger lag een enorme polyester productiemal, het bovendek van een jacht.
Lengte en hoogte waren met hun twintig en bijna vier meter al heel behoorlijk. Maar het was
de breedteÂ Ã 5,5 meter - die het ritje heel bijzonder maakte. "Twee keer zo breed dan
normaal, dat wordt op de binnenwegen krap aan", meende de chauffeur tijdens het laden van
mal.
Maatregelen waren dan ook genomen om het gevaarte,
in opdracht van de Engelse jachtenbouwer Fairline
gemaakt door Poly Products en het Edese bedrijf
Nedcam, veilig in de Rotterdamse haven af te leveren.
"Twee begeleidingswagens gaan er mee", zei Jan
Schrama, directeur van Poly Products, terwijl buiten de
mal met uitzonderlijke precisie met een kraanwagen op
de trailer werd neergevlijd. "Eerst wordt het hele
parcours verkend. Of de trailer overal langs kan."
Lantaarnpalen zouden op smalle wegen of in bochten
een obstakel kunnen vormen. Als het echt niet anders kon, zouden ze uit de grond worden
gelicht. Want het transport moest verder. Daarna zouden de palen weer worden teruggezet. Of
dat inderdaad nodig was, was bij het ter perse gaan van de krant nog niet bekend. Pas rond
middernacht startte de reis.
Het vervoer was uitzonderlijk, de mal zelf is dat ook. "Hij is heel hoogwaardig afgewerkt, ik
zou niet weten welk ander Nederlands bedrijf dit zou kunnen maken", zegt Schrama. " Wij
hebben er dan ook de modernste machines voor gebruikt. Daardoor kan er met die mal niet
alleen veel meer worden geproduceerd, het bovendek zelf zal er perfect uitzien. Zoals het
hoort bij een jacht waar zoveel geld voor wordt neergeteld."
Nee, trots is Schrama niet op het kunststukje. Daar is hij veel te nuchter voor. Wat wel telt: de
polyesterindustrie heeft de verrichtingen van Poly Products nauwgezet gevolgd tijdens het
productieproces van deze mal. "Dit gaat ons nog meer werk opleveren." In ieder geval al van
Fairline, een offerte voor een tweede mal kan op de post.

