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Nog geen besluit over RDM-dok
Conditie volgens Smit redelijk goed
ROTTERDAM — Het overleg over het in december voor de Noordspaanse kust in tweeën
gebroken RDM-dok dat Nedbarges Sublift b.v. gisteren met onder andere de
bergingsdeskundigen van Smit Tak en de assuradeuren heeft gehad heeft nog niet geleid tot
een beslissing over wat met het dok gaat gebeuren.
Volgens een woordvoerder van Nedbarges, de uitvoerder van het transport is nog niet zeker of Tiet dok
nog gerepareerd zal en kan worden of dat het total-loss zal worden verklaard. De eindbeslissing ligt echter
in handen van de verzekeringsmaatschappijen. Maandag zullen de betrokkenen opnieuw om tafel zitten
om deze kwestie te bespreken.
Volgens een woordvoerder van Smit is de conditie van het gestrande ponton, waarop een van de twee
delen van het dok ligt redelijk goed. „Zoals het er nu bijligt kan het nog gerepareerd worden", aldus de
zegsman van Smit.
Te ondiep
Omdat de bergingsvaartuigen echter niet dichtbij het ponton kunnen komen, omdat het in de buurt te
ondiep is, kan het volgens hem nog wel maanden duren, voordat het ponton van de kust is gehaald. En of
het dan, na steeds weer tegen de scherpe kust hebben liggen rijden, nog steeds in redelijk goede staat
verkeert is nog maar de vraag. Het tweede stuk van het gebroken RDM-dok de Prins Bernhard 10 ligt nog
steeds in de luwte bij het Spaanse havenplaatsje Vigo. Het dok dat op twee pontons vanuit Rotterdam
naar Rio de Janeiro werd vervoerd brak de dag voor Kerst in twee stukken, vlak achter de speciaal voor
het lange transport aangebrachte versteviging. Daardoor raakte een van de delen op drift om een dag
later op de kust te stranden.
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