
Hennepkwekerij
in uw buurt?
Levensgevaarlijk!
Help mee onveilige situaties 
te bestrijden

Het is vaak de alertheid van u als bewoner die er voor zorgt 
dat een hennepkwekerij kan worden ontdekt en vernietigd. 

Zo’n hennepkwekerij lijkt misschien onschuldig, maar 
is dat zeker niet. Henneptelers veroorzaken regelmatig 

overlast in woningen,worden omringd door zware criminaliteit en 
maken de buurt onveilig. Het brandgevaar voor omwonenden is 

groot; vaak tappen henneptelers op onveilige manier elektriciteit af, 
waardoor er levensgevaarlijke situaties kunnen ontstaan. 

Een hennepkwekerij leidt ook regelmatig tot waterschade.

www.dordrecht.nl

Uw hulp
Zeker eens per week wordt in Dordrecht een hennepkwekerij 
ontmanteld. Dit gebeurt vaak na tips van omwonenden. 
Uw hulp bij het melden van een mogelijke kwekerij is dus van 
groot belang.
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Hoe herkent u een hennepkwekerij?
• Stankoverlast door een sterke, vreemde geur 
• Bouw- en sjouwactiviteiten op vreemde tijdstippen
• Warme en/of vochtige muren
• Voortdurend zoemende of brommende geluiden
• Afgeplakte ramen, ramen en gordijnen die nooit open gaan
• Stroomstoringen, zoals knipperende lampen
• Kunstlicht (gloed van felle lampen die altijd branden)
• Condensvorming op de ramen
• Een onbesneeuwd dak, na sneeuwval
• Bewoners die nooit of heel kort op vaste tijdstippen thuis zijn

Harde aanpak
In Dordrecht treden we hard op tegen hennepteelt en drugshandel. 
Hennepkwekers riskeren:
• Een boete of straf
• Sluiting door de burgemeester en huisuitzetting 
 door de woningcorporatie
• Het opeisen van de hypotheek door de hypotheekbank
• Terugbetalen van de kosten van afgetapte stroom
• Terugbetalen van eventuele uitkeringen
• Achteraf betalen van belasting over de 
 opbrengst van de hennepkwekerij 

Melden
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 van de politie. Wilt u liever 
anoniem blijven? Bel dan (gratis) met Meld Misdaad Anoniem, 
telefoonnummer 0800-7000. www.meldmisdaadanoniem.nl. 


