Het is een komen en gaan
aan de Cannenburgerweg
Mirjamvafl Twisk
Ankeveen * Is hij nou een bofkont

of een pechvogel? Feit is dat René de
Bruin van de Parketcentrale de enige ondernemer op het bedrjveriterreintje aan de Cannenburgerweg in
Ankeveen is die zaterdag heeft kunnen werken.
Het terrein is alleen toegankelijk is
voor de politie- en brandweermensen die bezig zijn met de ontmanteling van een groot drugslab achterin
het parkje. Slechts voor De Bruin
wordt een uitzondering gemaakt.
Hij mag bij het hek zijn klanten helpen. Ze komen vanuit het hele land
om hun bestellingen op te halen. De
Bruin heeft op het hek een kartonnen bord gehangen met zijn telefoonnummer. Als klanten dat bellen
en hun naam doorgeven laadt de
vloerenman de gewenste bestelling
op een vorkheftruck en rijdt naar
het hek dat hij als enige mag openen. De klanten gooien hun kofferbak open zodat de bestelde vloerdelen kunnen worden ingeladen.
Het is behelpen, maar De Bruin zegt
allang blij te zijn dat hij zo een deel
van zijn klanten kan helpen. ,,Ik verwacht er vandaag een stuk of vijfentwintig, dertig die hun bestelling
komen ophalen. Ook een paar dat
zich had willen oriënteren op een
bepaald soort trapbekleding komt

goed weg. De Bruin haalt voor hen
een staaltje van het materiaal. Zoveel geluk heeft een stel uit Delft
niet. Dat was naar Ankeveen gekomen om in de showroom van de Parketcentrale een nieuwe vloer uit te
zoeken. Als ze horen dat dat zaterdag niet gaat lukken, reageren ze gelaten. ,,Nou dan komen we volgende week wel terug."
Wie het ook druk heeft, is de buurman die direct naast het bedrijventerrein woont. Hij staat de vele
nieuwsgierigen die komen en gaan
te woord. Hij weet te vertellen dat de
politieactie vrijdagmiddag al begonnen is met de aanhouding van
iemand. Een medewerker van Natuurmonumenten komt ook even
een kijkje nemen. Zijn Organisatie
heeft een opslagruimte op het terrein, zo vertelt hij. En hoewel het op
afstand moeilijk te zien is, zou die
ontmanteling best wel eens kunnen
plaatsvinden in de loods naast die
van Natuurmomenten.
Rond het middaguur komt een
vrachtautootje voorrijden. Het mag
het terrein op om een mobiel toilet
voor de hulpdiensten af te leveren.
Ah, het bewijs dat de ontmanteling
nog wel even zal duren! Een agent
die het hek bewaakt schiet in de
lach. ,,Ook alsje hier maar twee uur
staat, kan de nood heel hoog worden, hoor."

