Bomexperts onderzoeken rode rugzak
alleen bussen naar de
parkeergarages gaan.''

Reizigers moesten Schiphol Plaza
verlaten.
FOTO ANP

AMSTERDAM

Wat nu? ,,Nou ja, ik blijf het nog
even proberen. Ik kan een taxi wel
declareren bij mijn werkgever, maar
dat doe ik liever niet. Dat is mijn eer
te na. Het is toch een uitdaging om
zelf thuis te komen.'' Hij heeft na de
landing nog even twee biertjes
gedronken op een terras, omdat ze
moesten wachten. ,,Die biertjes
declareer ik wel.'' Is hij bang
geweest? ,,Nu niet, volgens mij is
er weinig aan de hand.''

|

Rond 22 uur ontstond er paniek op
het busplatform voor Schiphol
Plaza waar een man zich verdacht
gedroeg. Hij werd aangehouden en
volgens latere berichten volgden
nog twee arrestaties.
Politiemannen en zwaarbewapende
marechaussees rukten uit. Het
gebied werd direct met linten
helemaal afgezet.
De Explosieven Opruimingsdienst
Defensie (EOD) werd uit voorzorg
ingeschakeld om de bagage van
een van de verdachten - een rode
rugzak - buiten te onderzoeken.
Dat gebeurde met behulp van een
zogenoemde robot-bomverkenner.

Als gevolg van de afzetting konden
bussen de voorkant van de
luchthaven niet meer bereiken.
De haltes Airport, Skyport, P12 en
Havenmeester vervielen, meldde
busvervoerder Connexxion.
Ook treinstation Leiden CS werd
gisteravond korte tijd ontruimd na
een verdachte situatie. Agenten in
kogelwerende vesten kamden de
verschillende treinstellen en de
perrons uit.
Hoewel de politie na ongeveer een
uur aangaf dat het om loos alarm
ging, werd er toch iemand
aangehouden omdat hij zich
verdacht gedroeg.

Een woordvoerder van de
marechaussee: ,,De bewuste
meneer is op straat aangehouden.
Hij had de bagage bij zich.''
Net gearriveerde
vliegtuigpassagiers mochten
urenlang het luchthavengebouw
niet in en uit waardoor aanvankelijk
een paniekerige situatie ontstond.
Onder hen Willem Hamer (29) die
uit Dublin arriveerde. Hij landde om
21.30 uur en probeerde sinds die
tijd om met de bus in Amstelveen te
komen.
,,Het is nogal verwarrend. Op de
borden in de hal staat dat de
bussen rijden, maar de
hoofdingang is gesloten en boven,
waar de bussen nu zouden
vertrekken, werd gezegd dat er
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