
HENNEPTEELT

Hoe meldt u een hennepkwekerij?
Heeft u overlast van een hennepkwekerij? Of vermoedt u 

dat er bij u in de buurt een kwekerij is? Geef dit dan door. 

Dat kan via telefoonnummer 0900-8844.

Wilt u liever anoniem blijven? Bel dan (gratis) met 

Meld Misdaad Anoniem, telefoonnummer 0800-7000

Deze advertentie is een initiatief van de taakaccenthouder Aanpak Hennepteelt van Eenheid Oost en de gemeente Neder-Betuwe.

Hennepkwekerij
Je zult er maar naast wonen!

Daarom pakt politie Neder-Betuwe 
de illegale hennepteelt  aan!

Hennep kweken lijkt een manier 

om snel geld te verdienen. Een 

kans om een fi nanciële klapper 

te maken of uit de schulden te 

komen. Maar schijn bedriegt. 

Veel mensen komen als gevolg 

van hennepteelt juist (verder) in 

de fi nanciële problemen. Hennep 

telen is bovendien een misdrijf 

en dus strafbaar. Hennepkweke-

rijen zijn ook levensgevaarlijk. 

De kans op brand, wateroverlast, 

kortsluiting en ontploffi ng is 

zeer groot. Ook de veiligheid en 

het leefklimaat in de buurt gaan 

achteruit.

Brand en ontploffing
Voor een snelle groei gebruiken 

telers lampen met een hoog wat-

tage. Deze groeilampen branden 

wekenlang, dag en nacht. De hoge 

energiekosten drukken de winst. 

Veel kwekers stelen daarom stroom. 

Dit levert levensgevaarlijke situaties 

op en kan er al snel brand ontstaan. 

Ook is er gevaar van ontploffi ng. 

Huis verhuurd?

Weest u bewust van de risico’s. 

Teelt de huurder hennep in uw 

woning, dan kunt u verantwoor-

delijk worden gesteld. Ook als u 

nergens vanaf weet. Zorg ervoor 

dat u hennep uit uw huis houdt! 

Hoe?
• Controleer regelmatig de woning 

en neem dit op in de huurover-

eenkomst;

• Vraag naar een recente loon-

strook met een bankafschrift 

waarop u ziet dat het salaris 

wordt gestort. Zorg ervoor dat 

de huur vanaf dit banknummer 

wordt gestort op uw rekening;

• Laat u niet afschepen met een 

kopie van een legitimatiebewijs;

• Controleer of het legitimatie-

bewijs overeenkomt met de 

huurder;

• Accepteer geen contante betalin-

gen of stortingen;

• Meldt u af bij het energiebedrijf 

en zet de elektriciteitsaansluiting 

op naam van de huurder;

• Vraag de huurder zich in te 

schrijven in de gemeentelijke 

basisadministratie (GBA);

• Bel de politie als u vermoedt dat 

er toch illegaal wordt gekweekt.

Uw hulp

Hennepteelt is levensgevaarlijk 

en wordt omringd door zware 

criminaliteit. Jaarlijks worden 

meer dan tweehonderd hennep-

kwekerijen in de regio ontman-

teld. De hulp van bewoners bij 

het melden van een mogelijke 

kwekerij is daarbij van groot 

belang. 

Hoe herkent u een 
hennepkwekerij?
De volgende signalen kunnen 

wijzen op een hennepkwekerij:

• Stankoverlast (zoals bij een 

 coffeeshop);

• Geluidsoverlast;

• Extra ontluchtingspijpen;

• Kunstlicht;

• Bouw- en sjouwactiviteiten op 

vreemde tijdstippen;

• Condensvorming op de ramen;

• Schommelingen in de stroom-

sterkte;

• Afgeplakte ramen, dichte 

 gordijnen en ramen die nooit 

opengaan;

• Bewoners die zelden op vaste 

uren thuis zijn;

• Onduidelijk of een pand 

 bewoond wordt (in combinatie 

met bovenstaande signalen.

Wist u dat jaarlijks in zo’n 700 woningen brand uitbreekt als direct gevolg 

van hennepteelt? Dat zijn er twee per dag!

Wateroverlast en lekkages
Naast licht hebben hennepplanten 

ook veel water (en voeding) nodig. 

in de praktijk leidt dit regelmatig 

tot lekkages en wateroverlast bij 

de onderliggende of naastgelegen 

woningen.

Gevaarlijke middelen
Hennepkwekers gebruiken op grote 

schaal giftige groei- en bestrijdings-

middelen, zoals pesticiden en zout-

zuur. Deze middelen kunnen zorgen 

voor schade aan de luchtwegen en 

ademhalingsproblemen.

Georganiseerde misdaad
Achter de hennepteelt gaat zware, 

georganiseerde misdaad schuil. Ook 

hebben professionele kwekers vaak 

boobytraps bij de kwekerij geplaatst 

om concurrenten bij de oogst weg 

te houden en hun inkomsten te be-

schermen. Een hennepkwekerij in de 

buurt betekent dan ook een directe 

bedreiging voor veiligheid en leef-

baarheid van uw woonomgeving.

Levensgevaarlijk en strafbaar

keihard
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