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Programma
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 Ondermijning

 Wat en hoe rondom hennep & synthetische drugs

 Gevaren, gevolgen en overlast

 Herkennen en  melden



Ondermijning – wat is het?
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Risico’s
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 Brandgevaar (hennep, syndru)

 Gevaar wateroverlast / electrocutie
(hennep)

 Ontploffingsgevaar (syndru)

 Gevaar van bijtende en agressieve stoffen 
(syndru)



Synthetische drugs – wat is het?
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 Pillen, poeders, olie en pasta

 Chemische reactie 

 Onderverdeling dagelijkse bezigheden 

 Labs: amfetamine (speed) en MDMA (XTC)

 Opslaglocaties van chemicaliën en/of hardware 

 Dumpingen 
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Gevaren, gevolgen en overlast
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Gevaren, gevolgen en overlast
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Gevaren, gevolgen en overlast
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Gevaren, gevolgen en overlast
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Kenmerken drugslab / opslag
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 Anijsachtige of zware prikkelende chemische geur

 Ook oplosmiddelen (o.a. aceton) zijn goed te 
ruiken;

 Kieren van ramen en deuren worden vaak 
afgedicht (purschuim, bedekte ramen)

 Opslag van diverse chemicaliën

 Rommelige en vieze situatie 

 Nachtelijke activiteit

 Verdacht kentekens (tip: noteer!)



Kenmerken drugslab / opslag
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 Logistiek

 Aanvoer van grondstoffen via bestelbusjes

 Busjes parkeren vaak achterstevoren tegen pand

 Gesjouw met jerrycans

 Gesjouw met 100 of 200-liter vaten

 Afvoer van afval (vaten)

 Mensen proberen ongezien het ‘werk’ te doen



Aanwezigheid hennep / syndru

 Drugslaboratoria zijn gevestigd in

Boerenschuren

Woonhuizen 

Garages

Flatgebouwen

 Industrieterreinen

Afgelegen 
gebouwen

 Voorwaarden

 Elektriciteit

 Water

 Goed af te sluiten

 Onopvallend

 Bereikbaar tot 
dichtbij met 
(grotere) 
voertuigen
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Let altijd op het gevaar!
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 Gevaar voor:

 Giftige stoffen, chemicaliën en gassen

 Brand en explosiegevaar

 Zware criminaliteit, zware milieu

! Ga niet zelf op onderzoek uit !

! Raak niets aan !

! Kijk, noteer en waarschuw de politie !



Spoed: 112

Geen spoed: 0900-8844

Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000



Iris van Dijk & Tijmen Leijen
Biketeam Tilburg



Coördinator Gemeente

Tijmen Leijen

06 11489678

Coördinator Politie

Iris van Dijk

0900 8844



Doelstelling

In kaart brengen van ondermijnende criminaliteit op de 
bedrijventerreinen en deze waar mogelijk verstoren



Wat doet het Biketeam

• Wij zijn regelmatig en zichtbaar aanwezig

• Pakken meldingen snel op

• Makkelijk aanspreekbaar

• Laagdrempelig controles uitvoeren



Meldpunten

- MMA via internet en via 0800 7000

- Politie 0900 8844

- Spoed 112

- Gemeente 14 013

- Direct aanspreekbaar



Resultaten

- Hennepgoederen

- Nep merkkleding

- Krakers

- Meer zicht

- Meer meldingen




