Beteuterd kijkt Eldenaar Boetzel naar de sleepsporenop de plek waar zijn oplegger stond.

Foto:HansBroekhuizen

metdurevrachtweg
Oplegger
voor plaatsen.Maar Boetzelheeft
Boetzel,van het gelijknamige
nooit een vergunning gekregen
transportbedrijfuit Elden.,,Zonom op de Overmaatzo'nloods te
dagmiddagkwam ik hier om de
opleggerklaar te makenvoor ver- bouwen.
is de lading opgetrek. Maar dat hoefde niet meer.
,,Vrijdagmiddag
haald uit Rotterdam",zegt een
Hij was al vertrokken."
Boetzel.,,Zatet
terneergeslagen
Boetzelparkeertgeregeldopleg-'
gersop de parkeerplaatsop de
dagochtendben ik nog op de par'keerplaatsgeweesten zondagOvermaat. Zijn bedrijf is gevesDooronzeverslaggeeÍster
: middag rond vier uur ontdekte ik
tigd in Eldenmaar daar mag hij
o De sleepsporenzijn
de diefstal."
de voertuigen niet parkeren.
ARNHEM
,,Hij kwam zondagbij de oplegger
de o'pen
nog te zien op de parkeerplaats
,,Ik moet ze daar.orr,r,,-o.p
parkeerplaatszetten.Hier is geen om die klaar te makenvoor het
op bedrijventerreinOvermaat.
transport zondagavondgaar,, . , .,
toezichten voorkomendat een
De zesbandenvan de oplegger
Zuid-Dqitsland.Daar zou het aluopleggerwordt gestolen,is erg
hebben"dieachïergetàténtb en
moeilijk."
die werd weggesleeptdoor diepini.um naar een smelterijgebracht worden.
Het enige dat je kunt doeiri is de
ven.Met een lading 1s1:1416s1ds:'*"'t"
opleggerbinnen in een loods zetvan zo'n 700.000euro.
,,Opvallendvind ik dat de diêven
niet naar de lading op de andere
ten en een afgeslotentruck er,,Ikkan het niet geloven",zegt

JorisBoetzeluit Eldenwist
niet wat hlj zag.Of eigenlijk
wat hij niet zag.Een opléggermet daarop25 ton aluminium verdweenspoorloosvan eenparkeerplaats.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

opleggershebben gekeken.Die
lading was verzegelden dat is
niet verbroken.Ze wisten precies
welke opleggerze moestenhebben", vermoedtBoetzel.,,Misschien datze me gevolgdzijn
toen ik het ophaalde."
Hij denkt dat het de dieven alleen om de lading te doen is geweest.Hij hoopt dan ook dat de
rode opleggervan 13,60meter
lengte gevondenwordt.
Ondertussenmaakt hij zich ernstigezorgen oy,efzijn bedrijf. ,,De
verzekeringvergoedteen deel,
maar lang niet alles.Ie kan je als
transportbedrijfniet volledigverzekerenvoor diefstalvan lading.
Dit kost me zeker36.000euro."

Wat lag er op de opleggeren hoeveeleuro wot het waard?
Hoeheet het bedrijventerreinwoorde opleggerstond?
Wat heeft de opleggerachtergelaten?
Hoeveelbondenheeft de ople.gger?
Wqt is de noomvanhet tronsporïbedrijf woor .ïoris werkt ?
Wanneerontdekte hij de diefstal ?
Waar moestde ladingheen?
Hoeveeleuro krijgt hij vergoedvonde verzekering? (olleende fadingrekenenen niet de
aplegger)
9. Wst beïekenï transport ?
10.Hoe longis de opleggeren welkevankleur ?

