














Niet klaar gezet, maar stond gewoon 

zo buiten.  

Vanaf de dijk te zien. 



Achterop terrein drugslab., mooie zwarte 

verharding.  

Als je goed kijkt, zie je dat het korrels zijn 

afkomstig uit koolstoffilters, die ze 

gebruiken in hennepkwekerijen. Dat moet 

je ook bij milieuvluchten kunnen 

waarnemen.  



Oude veestallen bij afgelegen 

boerderijen zijn zeer intrek voor de 

productie van synthetische drugs 

  



Geen dumping drugsafval elders, 

maar gewoon op het terrein zelf  

een gat graven en het daarin weg 

laten lopen. Gevolg ernstige 

bodemverontreiniging en mogelijk 

het grondwater. 

En weer die zwarte 

korrels. 

Hennepkwekerijen

en drugslabs gaan 

vaak samen. 

Oude waterbak stond tot de rand 

vol met gedumpte gevaarlijke 

vloeistoffen 



Gedegen bodemonderzoek 

vormt de basis voor een 

latere sanering. Zaak is om 

z.s.m. te saneren om te 

voorkomen dat het 

grondwater vervuild raakt, 

mn. bij zandgronden. 

Dat ‘XTC-lucht’ zo apart 

stinkt heeft voordelen bij 

detectie. Let ook op dode 

beplanting.  



Ogenschijnlijk net bedrijf op 

mooi industrieterrein, maar 

in werkelijkheid een 

groothandel voor 

hennepkwekerijmeststoffen 

met een voorraad van ca. 

30.000 liter chemicaliën. Bij 

een 1
e
 controle in het kader 

van de Wmb zou hij al door 

de mand gevallen zijn. 



Inbeslag genomen 

machines en 

apparaten worden 

i.o.v het OM onder 

Toezicht vernietigd 

om hergebruik te 

voorkomen.  

Kosten neutraal.   





Als je dergelijke branders 

tegenkomt, moet er een lichtje 

gaan branden. Het koken dus de 

brokken in het vorige plaatje 





Met grof geweld vernietigen 

van een pers, anders lukt 

dat niet. 



Drugsafval wordt ook vaak gedumpt 

in ontvreemde vrachtauto’s, die 

‘ergens’ worden achtergelaten. 

Opslag gasflessen en/of een rvs-

betonmolen kan mogelijk ook een 

aanwijzing zijn.  



IBC was bij dumping zeker 500 ltr. 

kwijtgeraakt. Zware klei leek op 

betonplaat en dus moest het in het 

opp.water terecht zijn gekomen. 

Geen probleem volgens waterschap, 

2 dagen later – heel veel dode vis. 

Afvoer drugsafval in ontvreemde 

vrachtauto. Dumpen in de polder en 

dan in de brand steken om sporen 

te voorkomen. Gevolg: enorme 

bodemverontreiniging op grond van 

een landbouwer.  

Let op het Waarborgfonds, waar de 

helft van de kosten verhaald 

kunnen worden. Ondergebracht bij 

de Provincie Noord Brabant. 



De gebruikte machines en 

apparatuur bestaan vaak uit 

RVS.  
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