
Hoe herkent u een 
drugslab, drugs- 
dumping of 
hennepkwekerij?

En hoe meldt u 
dit, al dan niet 
anoniem?



Drugslabs, drugsafvaldumpingen, hennepkwekerijen... 
ze zijn aan de orde van de dag. In deze folder leggen we 
uit hoe u verdachte situaties herkent, geven we u 
veiligheidsadviezen en informeren we u over hoe u dit bij 
ons kunt melden, al dan niet anoniem.

Drugsafval dumping 
herkennen
• Bestelauto’s, meestal 

zonder opschrift, dumpen 
dit afval vaak

• Kleine vrachtauto’s bij het 
bos of het buitengebied

• Aanwezigheid blauwe of 
witte vaten in de 
auto/bestelbus (of losse 
vaten in de natuur)

• Vreemde chemische 
geuren/dampen.

Drugslab herkennen
• Aanwezigheid chemische 

geuren
• Aanwezigheid van blauwe 

vaten en grote witte 
vloeistofcontainers

• Verdachte bedrijvigheid op 
ongebruikelijke tijdstippen

• Beslagen en afgeplakte 
ramen

• Gordijnen zijn nooit open
• Grote ijzeren ketels in het 

gebouw
• Aanwezigheid van 

vrieskisten
• Camera’s / alarminstallaties 

rondom de woning
• Kieren en gaten 

dichtgemaakt met 
purschuim.

 
Hennepkwekerij herkennen
• Stankoverlast door sterke 

en vreemde geuren
• Voortdurend geluid van 

afzuiginstallaties
• Extra ontluchtingspijpen op 

het dak



• Condensvorming op de 
ramen van een gebouw

• Stroomstoringen 
(knipperende lampen) in de 
buurt

• Kunstlicht binnen in het 
gebouw

• Dichtgemaakte ramen 
(rolluiken en folie)

• Bij sneeuw ziet het dak er 
anders uit

• Activiteiten in het gebouw 
op aparte tijdstippen

• Onduidelijkheid of een pand 
bewoond wordt.

Gevaar voor u en uw 
omgeving
Een drugsdumping, lab of 
hennepkwekerij is niet alleen 
voor de natuur schadelijk, 
maar ook voor uw 
leefomgeving. Zo kan het zijn 
dat uw buren een 
hennepkwekerij hebben, 
waardoor er brand in de 
woning ontstaat en uw huis 
ook in brand vliegt. Denk ook 
aan gevaren voor de 
gezondheid als u in contact 
zou komen met een dumping 
van drugsafval.

Bij het maken van 
synthetische drugs worden 
verschillende chemicaliën met 
elkaar vermengd. Als dan de 
verhoudingen niet goed 
kloppen, kan dit leiden tot 
agressieve en giftige reacties.
Bij een drugsdumping gaat het 
om levensgevaarlijke 
chemicaliën voor mens en dier 
die slecht zijn voor het milieu.

Voor wietteelt worden op 
grote schaal pesticiden en 

zoutzuur gebruikt. Deze 
bestrijdingsmiddelen kunnen 
zorgen voor 
ademhalingsproblemen en 
zelfs voor schade aan de 
luchtwegen. Ook tapt men 
illegaal stroom af wat vaak tot 
branden leidt.
 
Hoe te handelen als u 
uitkomt bij een 
drugsafvaldumping
• Raak het afval niet aan! Duw 

of schop niet tegen de 
verpakkingen.

• Houd minimaal 25 meter 
afstand (bij brand minimaal 
100 meter) met de wind in 
de rug.

• Rook niet in de buurt van de 
dumping

• Alarmeer direct de politie of 
brandweer via 112. Geef de 
exacte locatie door en of er 
eventueel sprake is van 
brand of rook. De 
alarmcentrale zal 
vervolgens de brandweer 
en/of politie inschakelen.

Hoe te handelen als u 
uitkomt bij een drugslab
• Breng uzelf in veiligheid. Er 

is altijd gevaar voor giftige 
stoffen, gassen, brand en/of 
ontploffing.

• Alarmeer de politie via 112. 
Doe dat op enige afstand 

van het lab in verband met 
brand- en explosiegevaar. 
Geef uw exacte locatie 
door en of er eventueel 
sprake is van brand of 
zichtbare rook.

• Wilt u liever anoniem 
melding maken? Bel dan 
met Meld Misdaad Anoniem 
via 0800-7000.

Hoe te handelen als u 
uitkomt bij een 
hennepkwekerij
Ruikt u henneplucht en denkt u 
dat er een hennepkwekerij in 
uw buurt zit? Meld verdachte 
situaties, bel de politie via 
0900-8844 of bel Meld 
Misdaad Anoniem 0800-
7000.

Loods of schuur verhuren?
Het is verdacht als 
onbekenden bij u aan de deur 
komen om een schuur of loods 
te huren voor een flink bedrag. 
Als ze u niet vertellen wat ze in 
dat pand willen doen en u mag 
er niet komen wanneer u wilt.

Bij twijfel altijd melden. Dit kan ook anoniem!
Als u het niet vertrouwt, meld dan gerust. Wij krijgen liever 
een melding te veel dan te weinig! Bij een mogelijke 
hennekwekerij belt u 0900-8844. Bij een mogelijke 
drugsafvaldumping  of drugslab belt u 112. Anoniem melden 
kan via Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000.
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