
Het kweken van hennep en de productie van synthetische drugs zijn levensgevaarlijk. 
De kans op brand, ontploffing, water- en stankoverlast is zeer groot. 

De gevaren

HENNEPKWEKERIJEN 
& DRUGSLABS. 
Help ze uw buurt uit!

#	 Brand-	en	ontploffingsgevaar

#	 Gevaar	voor	de	gezondheid

#	 Geweld	(ripdeals,	afpersing,	
intimidatie	en	bedreiging)



Hoe herkennen?
Aan de productie van drugs kleven grote risico’s voor de teler / laborant en de 
woonomgeving! Hennepkwekerijen en drugslabs kunnen overal worden ingericht. 
Dus ook in uw buurt! Hieraan herkent u een drugspand:

• Stankoverlast (een sterke, vreemde geur als bij een coffeeshop, of een zoete 
chemische of anijsachtige geur)

• Geluidsoverlast (voortdurend zoemend/brommend geluid) 

• Extra ontluchtingspijpen in het dak

• Tocht (een sterke aan- en afvoer van lucht)

• Warmteafgifte (warme muren, vloeren en plafonds)

• Condensvorming op de ramen

• Stroomstoringen

• Dichtgemaakte ramen (rolluiken, folie)

• Beveiliging (met camera’s of personen)

• Bij sneeuw (een onbesneeuwd dak)

• Bouw- en sjouwactiviteiten op vreemde tijdstippen

• Achterstallige of contante huurbetalingen

• Opvallende verbouwingen in leegstaande panden

• Aanwezigheid van blauwe vaten of jerrycans

• Bedrijvigheid met busjes of kleine vrachtwagens dicht tegen het gebouw

• Onduidelijk of een pand bewoond wordt

• Vreemde activiteiten in uw buurt (onderbuikgevoel)

Brand- en ontploffingsgevaar
Voor een hennepkwekerij wordt stroom vaak 
illegaal afgetapt. Er is een wirwar van kabels en 
transformatoren. Bij kortsluiting en over verhitting 
is de kans op brand en ontploffing zeer groot. 
In drugslabs worden chemische stoffen bewerkt 
en gemengd. Vaak door amateurs! De kans dat 
chemicaliën ontploffen is zeer groot.

Gevaarlijk voor de gezondheid
In hennepkwekerijen wordt een vochtig klimaat 
gecreëerd. Een broedplaats voor legionella! 
Besmetting met deze bacterie kan een dodelijke 
afloop hebben. Chemicaliën waarmee gewerkt wordt 
in drugslabs zijn giftig. Dat is ontzettend gevaarlijk 
voor de buurt!

Geweld
De productie van verdovende middelen is vaak 
in handen van zware criminelen. Telers en 
laboranten worden steeds vaker het slachtoffer van 
geweldsdelicten en ripdeals. Dit zorgt voor onveilige 
situaties in de buurt.



Waar melden?
Draag bij aan een veiligere woonomgeving! 
Uw informatie, hoe klein ook, is voor ons van 
zeer groot belang. Vermoedt u dat er bij u in 
de buurt een kwekerij of drugslab is, of heeft u 
overlast van een kwekerij of drugslab? 

Bel dan direct de politie 0900-8844 of bel met 
Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000 (gratis)

Speel niet zelf de held!
Speel hoe dan ook niet de held en ga er nooit 
zelf op af! Productieplaatsen zijn gevaarlijk en 
achter de teelt van hennep en de productie van 
synthetische drugs zitten vaak zware criminelen. 
Denk altijd eerst aan uw eigen veiligheid en 
neem geen onnodige risico’s. 


