
HENNEPKWEKERIJ OF HENNEPKWEKERIJ OF 
DRUGSLAB IN UW BUURT? DRUGSLAB IN UW BUURT? 

LEVENSGEVAARLIJK!LEVENSGEVAARLIJK!
We ontdekken hennepkwekerijen of 
drugslabs vooral omdat bewoners goed 
opletten. Een hennepkwekerij of drugs-
lab lijkt misschien onschuldig, maar dat 
is het niet: het geeft overlast. En het 
zorgt voor een onveilige buurt omdat er 
vaak criminelen zijn. Door de gevaarlijke 
stroomaansluitingen of chemicaliën  is 
er ook nog een grote kans op brand of 
ontploffingsgevaar. Wilt u ons helpen 
om hennepkwekerijen en drugslabs op te 
sporen? Ziet u iets verdachts? 
Meld het dan!



Hoe herkent u een hennepkwekerij of 
drugslab?
-  Steeds een zoemend, piepend of brommend 

geluid
-  Vaak vocht op de ramen
-  Afgeplakte ramen en deur (met karton of folie)
-  Roosters op rare plaatsen (aan de gevel of 
 op dak)
-  Een vreemde geur (wietgeur) of een zoete,
 chemische of anijsachtige geur
- Het is onduidelijk of er iemand woont
-  Bouw- of andere activiteiten op rare tijden
-  Het huis is warm (warme muren, vloeren en 

plafonds). Hierdoor smelt de sneeuw op het
 dak als er sneeuw ligt
- Aanwezigheid van blauwe vaten of jerrycans
-  Beveiliging met camera’s of personen

Waarom is een hennepkwekerij of drugslab 
gevaarlijk?
   Brand
   •  door storing van de elektriciteit
   •  door de verlichting en ventilatie
   •  door aanpassingen in gas- 
    of stroomaansluiting
   •  door ontploffingsgevaar 
    (chemische stoffen) 

   Lekkage en/of vies water
   •  omdat de wateraansluiting 
    aangepast is
   •  kans op bacteriën (legionella)

   Instortingsgevaar
  Door het uitgraven van de ruimte  
  onder de woning (kruipruimte)

   Gevaarlijk voor de gezondheid
   Door vies kraanwater, gifstoffen of  

 door schimmel in het huis 

Wat doen we met uw melding?
De politie bekijkt wat u meldt en zoekt uit wie de
eigenaar van de woning is. Daarna gaat de politie
kijken. Als het inderdaad een hennepkwekerij of
een drugslab is, dan ontruimt de politie het 
pand. Soms sluit de burgemeester het pand.Bij 
gevaarlijke situaties gebeurt dat direct. 

Meer weten?
Kijk op www.lelystad.nl/drugsoverlast

kleurvlak

6

Meld onveilige situaties
Vermoed u dat er bij u in de buurt 
een hennepkwekerij is? 
Meld dit om erger te voorkomen!

Bel de politie 
0900 – 8844 (lokaal tarief)

Bel Meld Misdaad Anoniem 
0800 – 7000 (gratis)

(Ongeveer 70% van de meldingen 
over hennepkwekerijen komt bij de 
politie binnen via Meld Misdaad 
Anoniem).

Risico’s van hennepkwekerijen

Brand
Door overbelasting en/of kortsluiting vanwege:
• aangebrachte verlichting en ventilatie
• manipulatie gas/-elektriciteitsaansluiting

Lekkage en/of watervervuiling
Door manipulatie van de wateraansluiting

Instabiliteit (instorting)
Door het uitgraven van de kruipruimte

Aantasting van de gezondheid van 
omwonenden en (latere) bewoners
Door vervuiling van leidingwater, CO2, 

 gnimrovlemmihcs ,eitucortkele ,edixonom look 
en pesticiden
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Meld onveilige situaties!
Denkt u dat er bij u in de buurt een hennep-
kwekerij of een drugslab is? Meld dit dan. 
Samen zorgen we voor een veilige buurt.
Bel de politie: 0900 – 8844
Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800 – 7000


