
  

 
Leeuwarder Courant 

 

30 juni 2011 donderdag 

 

Geen politieheli ingezet na brute 

overval 
 

SECTION: In Het Nieuws; Blz. 3 

 

LENGTH: 557 woorden 

 

AMSTERDAM - Bij de achtervolging op vluchtende 

overvallers op de A2 is geen helikopter ingezet. 

Ook auto's van de snelwegpolitie waren niet beschikbaar. 

De overvallers bliezen in de nacht van dinsdag op 

woensdag met explosieven de voorgevel op van een 

vestiging van Brink's waardetransport in Amsterdam. Ze 

ontsnapten in twee vluchtauto's met een nog onbekend 

geldbedrag.  

De politie zette de achtervolging in, maar hield afstand 

omdat de overvallers met automatische vuurwapens 

gericht op politiewagens schoten. 

Om overvallers te volgen maakt de politie vaak gebruik 

van helikopters, maar waarom dit nu niet is gebeurd wil 

het korps Amsterdam- Amstelland niet zeggen. 

Als de inzet van een politiehelikopter noodzakelijk is, 

vraagt een regiokorps dit normaal gesproken aan bij het 

Korps Landelijke Politiediensten (KLPD). Of dit verzoek 

is gedaan, wil de woordvoerder niet kwijt. Ook het 

KLPD zwijgt. Zodoende blijft onduidelijk of het slechte 

weer van die nacht de reden was dat de heli niet werd 

ingezet. 

De politiehelikopters zijn erg nuttig bij achtervolgingen. 

Ze zijn snel en wendbaar en kunnen een situatie van 

grote hoogte goed overzien. 

Zo kunnen ze een voertuig op de weg over een grote 

afstand volgen. 

Als het donker is, kunnen ze de politie op de grond bij-

staan met zoeklichten. De helikopters zijn bovendien 

uitgerust met video- en infraroodcamera's. 

Dat er geen helikopter is gebruikt, verbaast criminoloog 

Ben Rovers, die veel onderzoek heeft gedaan naar over-

vallen. ,,Bij overvallen zet de politie in op zogeheten 

heterdaadkracht. Inzet van een helikopter lijkt daarbij 

voor de hand te liggen. Dat dit niet is gebeurd kan heel 

praktische redenen hebben, zoals het stormachtige weer. 

Maar verder is het giswerk.'' 

De snelle Volvo's die het KLPD normaal bij achtervol-

gingen op de snelweg inzet, konden dinsdagnacht even-

min worden gebruikt, aldus een woordvoerder: ,,We 

waren op hetmoment niet in de buurt.'' Een groot deel 

van de achtervolging moest noodgedwongen worden 

uitgevoerd door agenten van Amsterdam- Amstelland. 

Op de A2 richting Utrecht reed een van de vluchtauto's 

240 kilometer per uur. Bij Waardenburg, ten noorden 

van de brug over de Waal bij Zaltbommel, knalde de 

wagen tegen de vangrail en vloog in brand. In de auto 

zaten 'vaten' met geld zagen agenten later, de biljetten 

dwarrelden over het asfalt. De overvallers kaapten ver-

volgens een busje, de bestuurder moest onder bedreiging 

met een vuurwapen zijn auto afstaan. 

Het laatste deel van de achtervolging namen agenten van 

het korps Brabant Noord het over, maar die moesten de 

overvallers op de Noord Brabantlaan in Eindhoven laten 

gaan. De agenten wisten dat de overvallers eerder gericht 

op de politie hadden geschoten. 

De politie vermoedt dat de criminelen de grens met Bel-

gië zijn overgestoken. 

Wie de daders zijn en waar ze vandaan komen is ondui-

delijk, maar gezien het geweld en de vluchtroute werd 

woensdag al druk gespeculeerd dat het om buitenlandse 

criminelen zou gaan. 

Criminoloog Rovers vindt die conclusie voorbarig. ,,Dat 

hoor je al snel: dit soort delicten plegen wij Nederlander 

niet. Maar uit cijfers blijkt dat slechts een klein percenta-

ge van de overvallen door buitenlanders wordt ge-

pleegd.'' 

Al is de betrokkenheid van bijvoorbeeld Oost-Europese 

of Franse criminelen niet uit te sluiten, aldus Rovers. 

 De snelle Volvo's van de KLPD waren niet in de buurt  
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